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Temanummer om

Postens framtid - och SEKOIS!
_SEKO:s koncernfack inom Posten

presenterade i slutet av oktober ett
framtidsprogram for det fackliga ar-
betet inom Posten AB. Programme!,
eller programutkastet, bar antagits av

^Koncernkommitten. Det ska diskute-
ras vid ett antal konferenser i slutet av
januari. Det fmns darfor annu en
mqjlighet att paverka utformningen
av programmet - men det bradskar!

Framtidsprogrammet behandlar fra-
gor som ar avgorande bade for Posten
och SEKO. Facktuellt agnar darfor
mycket utrymme at framtidsfragorna
i detta och nasta nummer.

Hela programmet
I det har numret publicerar vi hela
SEKO:s Framtidsprogram. 1 var sitt
inlagg granskar och kommenterar tva
ledamoter i Terminalklubbsstyrelsen
programmet.

I nummer 2/1998 aterkommer vi
med en kritisk granskning av den de-
partementspromemorian om Statens
ansvar for post- och betaltjansten och
de forslag den lagger. Vi kommer
ocksa att diskutera SEKO:s yttrande
over promemorian.

Som alltid star Facktuellts spalter
oppna for debattinlagg. Likasa Termi-
nalklubbens hemsida, dar man f.6.

Terminalklubben
kallar till

ARSMOTE
Ldrdag den 21 februari kl. 13.00

Lokal: ABF-huset, Sveavagen

Efter motet bjuder klubben pa middag.
Anmalan senast den 16 februari

Anmalningsblankett pa nasta sida!

valkomna!
/Styrelsen

redan nu kan lasa nagra av de artiklar
som kommer i tryck forst i nasta
numret av Facktuellt!

Red

3-2 utredningen
"Vad galler Terminalhanteringen
sa ligger narmast en avveckling av
en stockholmsterminal saint ettfor-
sok att fa ekonomibrevssortering pa
5-8 terminaler. I ett langre per-
spektiv pratas ocksa om en Malar-
dalsterminal som skulle innefatta
bade Tomteboda, Vasteras, Uppsa-
la samt Karlstad."

Citatet kommer fran en av vara press-
grannar ute i landet. Det ar ocksa det
enda vi idag kan saga om utredning-
en, som lar paga nagonstans i Stock-
holm.

Red.

Terminalklubben pa internet:
http://home2.swipnet.se/ ~ w-27485/
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Lonerorelsen

SEKOrs avtalskrav
SEKO presenterade den 14 janua-
ri kraven infor arets avtalsrorelse:

• Tvaarig avtalsperiod, 1 april 1998-31
mars 2000

• 300 kr/man plus 1,5 procent bada avtal-
saren. Sammanlagt innebar detta ett krav
pa 3,5 procent per ar. Hur mycket av detta
som ska laggas ut generellt preciseras
senare.

• Nivan for lagstlb'ner presenteras senare
(idag ar lagsta 16'n for manadsavlo'nad
10.600 kr/man)

• En timmes arbetstidsfb'rkortning ska
genomfo'ras under avtalsperioden. Kostna-
den for arbetstidsforkortningen ska enligt
SEKO ligga utanfo'r ramen pS 3,5 pro-
cent/ar. PS den har punkten skiljer sig
SEKO:s krav fran LO:s, dar kostnaden for
en evcntuell arbetstidsforkortning skall
rymmas inom de 3,5 procenten. Enligt
Sven Olov Arbestal, SEKO:s forhand-

lingschef, kan b'kad flexibilitet nar det
galler arbetstidens fb'rlaggning finansiera
arbetstidsforkortningen.

• Overtiden begransas till 100 timmar/ar
(idag 200 dm)

• Garanterad semesterlon ska uppga till
750 kroner per semesterdag. Den garante-
rade semesterlonen innebar for var del en
fo'rbattring for dem som tjanar mindre an
14.000 kr/man; b'vriga har redan mer an
750 kr/dag i semesterersattning.

• Ett central avtal om kompetensutvec-
kling ska traffas. Malsattningen ar att
fb'retagen i branschen ska lagga fast kom-
petensutvecklingsplaner for alia anstallda.
Det centrala avtalet ska kompletteras med
avtal pa foretagsniva.

JA

Pa Terminalklubbens hemsidafinns senaste
nytt om avtalsrorelsen!

Facktuellt
nr 1/1998

Facktuellt ges ut av
Terminalklubben i

Stockholm

Tel:
Klara 781 56 60

Tomteboda 781 76 14
Arsta 781 58 67

Utgivningsplan 1998:

2/98 - 10/2
3/98 - 10/3
4/98 - 17/4
5/98 - 19/5
6/98 - 16/6
7/98 - 8/9
8/98 - 6/10
9/98 - 3/11
10/98 - 1/12

Normalbrev
Avs: SEKO post
Terminalklubben Stockholm
10700 STOCKHOLM

Ja, jag kommer pa Terminalklubbens
arsmote och middag!

Namn

Sektion

SEKO Klubb Terminaler
Plan 2

107 00 STOCKHOLM
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Medlemsforsakringarna 1998

Sjukkapitalet andras i CF 15 III

Hemforsakringen nagra kronor dyrare p.g.a. regeringens besparingar

Vid arsskiftet sker soin vanligt en
del andringar i vara medlemsfor-
sakringar. Premierna ligger i stort
sett kvar pa samma uiva. Hemfor-
sakringen hojs nagra kronor som
en foljd av regeringens forsamring
av den allma'nna rattshjalpen. I
GF 15000 andras och fdrbattras
reglerna for fortids- och sjukbi-
dragskapitalen. Premien for Med-
lemsbarn hojs till 35 kr/man, men
i gengald forbattras ersattningar-
na.

Sjukkapital
Den som ar medlem i SEKO och har
tecknat en frivillig grupplivsfb'rsa'kring
(GF 15000) har sedan tidigare kunnat fa
ett s k fb'rtidskapital om man blir fbrtid-
spensionerad. Man har ocksa kunnat fa ett
lagre fortidskapital vid sjukbidrag (som ju
ofta foregSr en fbrtidspensionering).
Reglerna for ersattningen vid sjukbidrag
har varit litet fram och tillbaka och ett tag
utgick det helt ur fb'rsakringen. Orsaken
var art Fb'rsa'kringskassorna i slutet av 80-
och bb'rjan av 90-talet beviljade sa manga

x—sjukbidrag och fb'rtidspensioner att for-
sakringen hbll pS att g& overstyr. Nu ar
forhallandet det omvanda; allt fa'rre bevil-
jas fo'rtidspension och darfbr aterinfbrdes
fb'rra aret mb'jligheten att fa ersa'ttning vid

x-^sjukbidrag. 1998 andrar man reglerna pa
nytt och samtidigt doper man om ersatt-
ningarna. Sjukbidragskapitalet blir Sjuk-
kapital 1 och fb'rtidskapitalet Sjukkapi-
tal 2.

Den stora nyheten ar att man kan fa bade
sjukkapital 1 och 2 utan att ha beviljats
sjukbidrag/fb'rtidspension. Villkoret ar att
man varit arbetsofb'rmb'gen en langre tid.
Sjukkapital 1 uppgar till 10.920 kr och
beviljas om man varit arbetsofb'rmogen till
minst halften i 1,5 ar under en tvaarspe-
riod (raknat fran 1997-01-01). Har man
barn under 17 ar fb'rdubblas ersattningen.
Om man darefter fortsatter att vara sjuk
(eller blir sjuk pa nytt) kan man efter ett
ars sjukdom under en period om 1,5 ar
beviljas sjukkapital 2. Delta uppgar som
mest till 109.200 kr(= yngre an 40 ar,

darefter sa'nks ersattningen). Ersattningar-
na utgar ocksS om det skulle vara sS att
man beviljas sjukbidrag/fbrtidspension
utan att villkoren ovan har uppfylls.

Sjukforsakring
Den gruppsjukfbrsakring som fbrbundet
tecknat hos Folksam ar frivillig. Den som
ar intresserad far anmala sig genom Folk-
sam eller avdelningen. Forsakringen kom-
pletterar dels sjukpenningen fran 91:a
dagen, dels sjukbidrag och fbrtidspension
om det blir aktuellt. Storleken pa premien
liksom ersattningen redovisas i terminal-
klubbens lathund (som finns hos sektio-
nerna) och naturligtsvis ocksS i informa-
tionsmaterial som kan bestallas fran Folk-
sam. Premien varierar mellan ca 10 kr och
250 kr/man beroende pa alder och vilka
ersattningsnivaer man valjer. Ersattningen
uppgar till mellan 900 - 2.000 kr/man vid
sjukdom och 360 - 900 kr/man vid sjukbi-
drag/fbrtidspension.

Medlemsbarn
innehaller en del nyheter fran 1998. And-
ringarna galler fr.a. vid sjukdom. Fler
ersattningsmoment galler vid sjukdom
(exempelvis fick man tidigare ersa'ttning
for lake- och resekostnader enbart vid
olycksfallskada). Ersa'ttning vid sjukhus-
vistelse
g a l l e r
f r a n
f b ' r s t a
d a g e n
och an-
t a 1 e t
e r s a t t -
ningsda-
gar for-
dubblas
till 365.
E r sa t t -
ningarna
vid inva-
l i d i t e t
forbat-
t r a s
( g a l l e r
nu redan
vid 1 %

invaliditet).
Slutaldern for forsakringen hojs till 25 ar

(tidigare 20 ar). Man far dock vara hbgst
21 ar for att ansluta sig till fb'rsakringen

Hemforsakringen
Premien for hemfbrsa'kringen hb'js med
nagra kronor 1998. Anledningen till hb'j-
ningen ar att regeringen fbrsa'mrat den
allmanna rattshjalpen, s& att hemforsak-
ringen kommer att fa ta en stbrre del av
denna kostnad.

Fragor?
Varje medlem som tecknat nagon eller
nagra av de kollektiva forsa'kringarna har
fatt ett fbrsakringsbesked hemskickat vid
arsskiftet. Spara det! Med hja'lp av detta
och uppgifterna nedan kan du kontrollera
att beloppet pa ditt lonebesked stammer
med avgitterna for de fb'rsa'kringar du vill
ha - och tror dig betala for.

Om du har fragor kring de olika forsa'k-
ringarna kontakta din egen sektion eller
avdelningen, tel 24 34 00.

Ytterligare information ges ocksS - fbru-
tom i den broschyr som Folksam skickat
till alia fb'rsakringstagare - i Terminal-
klubbens lathund, VARA GRUPPLIVS-
OCH OLYCKSFALLSFORSAKRINGAR
1998. /JanAhman

FORSAKRING

GF 15000
Gruppliv med enkelt fortidskapital
Medlem torn 65 §r
Medforsakrad torn 65 ar
Aldre medlemmar
Aldre medforsakrad

TrygghetsfQrsakring fritidsskador
Medlem torn 65 ar
Medforsakrad torn 65 ar
Aldre medlemmar
Aldre medforsakrad

MEDLEMSBARN
Per barn

Premie/
man 1997

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

18:50
22:50
7:50
16:50

29:50

Premie/
man 1998

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

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

35:00
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ETT FRAMTIDSPROGRAM FOR SEKO -
FACKET PA POSTEN

• SEKO:s Koncernkommitte i
Posten presenterade i slutet av
oktober ett forslag till "framtids-
program" for SEKOrs fackliga
arbete inom Posten. Programmet
bar antagits av Koncernkommit-
ten men eftersom det ska diskute-
ras vid ett antal konferenser i slu-
tet av januari kan man hoppas att
det iir preliminart, och darfor kan
paverkas. Det ar i varje fall med
den forhoppningen som Facktuellt
bar presenterar programmet i sin
helhet.

VARFOR ETT SEKO-
FACKLIGT PROGRAM

FOR POSTEN AB?

Posten har utvecklats fran det reglement-
sstyrda Postverket till ett Posten AB som
styrs av bolagslagar och vinstintresse.
Affarsutveckling, ar det nya overlev-
nadskravet i lika hog grad som att tillhan-
dahalla samhallsnyttiga posttjanster.
Samtidigt har SEKO:s organisation inom
Posten fdrandrats genom det nya koncern-
fack som vi byggt upp under nagra ar.
Forandringarna ar s& stora att vi maste se
over var fackliga organisation och hur vi
arbetar.

SEKO har medvetet arbetat med att utvec-
kla en facklig verksamhet som har sin
storsta tyngd sa nara arbetsplatsen som
mojligt. Vi har stravat efter ett mer pa-
ronformat fack och har kommit en bra bit
pa vagen. Ett paronformat fack har fa
raka beslutslinjer uppifrin och ner utan
arbetar mer i projekt och natverk. Ett
sadant fackligt arbetssatt blir framgangs-
rikt och slagkraftigt om vi samtidigt da
och da kan kraftsamla i fragor av sarskild
betydelse for breda medlemsgrupper for
att sSkerstalla den styrka som ett stort och
utbrett fack naturligt har.

De stora forandringarna i samhallet, fore-

taget och var egen fackliga
organisation gor det nu sarskilt angelaget
att pa ett tydligt satt visa vad SEKO-fack-
et pa Posten star for och vilka fragor vi
lagger sarskilt stor vikt vid. Vi behover
klargora vara standpunkter i medlemsar-
bete, forhandlingsverksamhet och Posten
AB:s utveckling. Vi behover definiera
SEKO-fackets roll i fdrhallande till Posten
AB. Det ar hog tid for ett SEKO-fackligt
program for Posten AB!

SEKO ett framgangsrikt fack
I SEKO:s entragna och samlade arbete
under 90-talet har vi lyft fram fragor som
kompetensutveckling, delegering och en
sammanhallen personalpolitik for hela
koncernen. I vart arbete med 2000-talets
arbetsplats har vi stravat efter farre
beslutsled for att ge utrymme for vara
medlemmar att aktivt bidra till foretagets
och sin egen utveckling. Vi har drivit
vara fragor allt framgangsrikare och kan
se att vara ideer om bland annat delege-
ring och farre beslutsnivaer borjar bara
frukt. Vi maste nu sjalva folja efter och
se over var egen organisation och vart
arbetssatt pa ett tydligt och handfast satt.
Vi ska starka upp SEKO dar besluten
fattats. Vi ska ha en delegerad facklig
organisation med tyngd och inflytande ute
pi arbetsplatserna. Vi kan inte slS oss till
ro med det vi redan uppnatt utan maste
starka SEKO post pS det lokala planet for
att n& annu storre framgangar.

SAMMANFATTNING

• Samhallets och Postens snabba utvec-
kling far konsekvenser for vart fackliga
arbete. Vi maste folja med i utveckling-
en vilket innebar att SEKOs tyngd-
punkt alltmer kommer att ligga pa den
lokala iiivan.

• Vi har varit framgangsrika och upp-
natt fackliga mal om delegering, kom-
petensutveckling och en sammanhallen
personalpolitik. Vi planerar f6r ytterli-
gare framgang och intensifierar arbetet
med 2000-talets arbetsplats

VARA FACKLIGA MAL

SEKO post star infor manga nya utma-
ningar. Omvarlden fbrandras i en takt
som aldrig fbrr. Samhallet forandras fran
industrisamhalle till kunskaps-, tjanste-
och IT-samhalle. Forandringarna paver-
kar inte bara det foretag - Posten - dar vi
ar anstallda utan ocksS oss sjalva som
samhallsmedborgare, anstallda och fack-
foreningsmedlemmar. Utifran den ibland
kaotiska verklighet vi lever i ar SEKOs
primara fackliga mal:

Trygghet i anstallningen. Som anstallda
behover vi kanna att vart arbete fmns kvar
aven nasta dag. Vi behover planera vara
liv for att trygga familjen och ha en me-
ningsfull fritid. Trygghet i anstallningen
bygger pa tre grundstenar.

1. Allra viktigast ar Postens fortsatta
lonsamhet. SEKOs intresse av god lon-
samhet sammanfaller med intresset hos
agare och foretagsledning - om an vi har
lite olika motiv. Vart motiv ar att lonsam-
heten ar nodvandig for att ge de anstallda
en trygghet i anstallningen.

2. Vi anstallda maste fa battre mojligheter
till kompetensutveckling sa att vi kan
anpassa vart arbete till de standiga forand-
ringarna. Vi maste se till att vara efterfra-
gade av var arbetsgivare men aven pS
arbetsmarknaden utanfor Posten.
3. Det maste finnas lagar och avtal som
reglerar arbetsgivarens mqjlighet att saga
upp de anstallda. SEKO ska i fdrhand-
lingar med arbetsgivaren och genom
dialog med politikerna forsoka skapa sS
goda rbrutsattningar som mojligt for att
skapa trygga anstallningar.

Verkligt medinflytande. For att vi ska
kunna n& ovriga mil maste SEKO och
Posten ha samverkansformer som gor ett
reellt fackligt inflytande mojligt. Verkligt
inflytande kan bara uppnds genom fortro-
endefull samverkan mellan tva likvSrdiga
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parter. Om inte vi som anstallda far ett
verkligt inflytande kan inte heller Posten
bli del lonsamma foretag som innebar
anstallningstrygghet. SEKO stravar dar-
for hela tiden art forbattra de anstalldas
och fackets inflytande i Posten som fore-
tag men ocksd inflytandet i de delar av
samhallet utanfor Posten som pa skilda
satt paverkar var framtid.

En ny och forandrad arbetsorganisa-
tion. SEKO arbetar for en arbetsorganisa-
tion som pa alia vis tar hansyn till mannis-
kan i arbetet. Vart mal ar en arbetsplats
dar alia trivs, kanner engagemang och tar
ansvar for sig och sina arbetskamrater.
Ett sadant synsatt staller alldeles speciella
krav pa organisationen. Var vision ar en
organisation med fa nivaer, utan hierarki-
er och med en effektiv och liten overhead.
En organisation som ar tydlig for alia
anstallda, dar manniskorna far ta ansvar
och kan utvecklas i det dagliga arbetet.
Forutsattningarna maste Posten skapa
genom en stark delegering av ansvar i
organisationen och genom ett oppet syn-
satt p£ organisationen sa art man kan
genomfora exvis arbetsrotation och arbet-
sintegration. Manniskor ute pa arbetsplat-
serna miste sjalva f& stort inflytande p&
och ta stort ansvar for sin arbetssituation.

Forkortad arbetstid. Vart mal ar en
fortsatt arbetstidsforkortning med bibehal-
len Ion. Fordelarna ar manga. Framfo-
rallt medfor en kortare arbetstid battre
mojlighet art kombinera arbetet med
familjeliv och fritid men en arbetstidsfor-
kortning skapar ocksa battre arbetstrivsel
och arbetsmiljS. Arbetstidsfragan haller
pa att segla upp som den stora fragan pa
arbetsmarknaden vid sidan om ar-
betslosheten. Aven foretaget ar intresse-
rat av att diskutera arbetstider men da for
att skapa storre flexibilitet i produktionen.
SEKO post ar positiv till arbetsgivarens
behov av flexibla arbetstider, dock under
vissa givna forutsattningar. En avgorande
forutsattning ar att arbetstagaren sjalv kan
paverka forlaggningen av sin arbetstid.
Men arbetstiden handlar inte bara om
antal timmar per vecka eller ar. En lika
viktig fraga ar att de deltidsanstallda far
mojlighet att g& upp till heltid.

Bra och rattvis Ion. Lika Ion for likvar-
digt arbete ar var utgangspunkt aven i
fortsattningen. SEKO post stravar etter
att Postens anstallda ska fa en rattvis Ion
som motsvarar det arbete de lagger ner i
foretaget. Det innebar att vi vill ha ett
befattningslonesystem som varderar de
kvalifikationer, kompetenser och presta-
tioner som kravs i viss befattning. I ett
sadant system ska lonen hojas i takt med
storre ansvar, nya arbetsuppgifter och

okad kompetens. En sjalvklarhet
lik lonesattning som aven ger mojlighet
till utveckling for alia.

Riskgrupper och bristgrupper
I den snabba omvandling som Posten
genomgar uppstar riskgrupper och brist-
grupper. I riskgruppen finns anstallda
som riskerar jobben for att verksamheten
skars ner eller for att kompetensen inte
langre behovs. Posten kan gora det latt
for sig genom att konstatera arbetsbrist
och saga upp personal som tas om hand
av samhallets skyddsnat. I bristgruppen
finns inga manniskor alls utan '&r den
grupp manniskor med ny kompetens som
Posten soker for att kunna erbjuda sina
kunder nya tjanster. En enkel vag ar att
konstatera att Posten saknar viss kompe-
tens, "alltsci rekryterar vi nya manniskor
med ratt kompetens". Vi kan inte samver-
ka pa sadana villkor, Posten maste ta
ansvar for sina anstallda.

Vi maste tillsammans med foretagsled-
ningen skapa ett kompetensutveckling-
sprogram som ger alia anstallda mojlighet
att utveckla sin kompetens sa att de kan fa
jobb i bristgruppen. Andra foretag som
Volvo och Telia har visat att ett sadant
program kan ge mycket goda resultat for
foretaget, individen och samhallet.

Vi maste aven tillsammans skapa ett
itgardsprogram som okar anstallningsbar-
heten for anstallda som befmner sig i
riskgruppen. Via det programmet kan en
del av oss ga vidare till nya jobb p& Pos-
ten, andra kan fa anstallning hos Postens
partners eller nagot annat foretag i bran-
schen.

SAMMANFATTNING

• Vi ska forbattra tryggheten i anstall-
ningen vilket vi ska uppna genom att
medverka till god lonsamhet, en bred
satsning pa kompetensutveckling och
genom att p£verka lagar och avtal

• Vi ska ha verkligt inflytande pa alia
nivaer vilket vi ska uppna med hjalp av
medinflytandeavtalet

• Vi ska ha en arbetsorganisation som
praglas av delegering, fa nivaer, mini-
mal
overhead och som tar stor hansyn till
manniskan i arbetet

• Vi ska fortsatta arbetet att forkorta
arbetstiden. Samtidigt ska deltidsans-
tallda fa mojlighet att arbeta heltid.

att uppna detta ska vi utveckla ett be-
fattningslonesystem.

• Vi ska satsa pa kompetensutveckling
for bade riskgrupper och bristgrupper,
for bade gamla postisar och nyansta'llda

SAMVERKAN SOM
KAMPMETOD

Foretaget Posten har lamnat en tillvaro
som monopolforetag och verkar nu pi
en avreglerad marknad med allt hardare
konkurrens. Posten kan inte langre ensi-
digt styra utvecklingen i postbranschen
utan maste vara lyhord for vad som han-
der i omvarlden. Den nya situationen
tvingar Posten att intensivt bevaka vad
som sker i omvarlden, lyssna till kunderna
samt snabbt utnyttja de mojligheter som
hela tiden dyker upp. For oss som an-
stallda innebar denna situation manga och
stora omstallningar med nya och ibland
tuffa krav. Packet har samma situation
som ledningen. Vi kan inte langre styra
utvecklingen genom att go'ra upp om
verksamheten inom foretaget. For att
bevara jobben och for att ha mojlighet att
skapa basta mojliga arbetssituation maste
vi precis som ledningen vara lyhorda for
vad som sker i omvarlden och utnyttja de
mojligheter som ges. Den nya situationen
far effekter pa vart fackliga arbete. Vi
maste omprova vart satt att arbeta utifran
den forandrade verklighet som rader for
vara medlemmar och Posten. Den gamla
forhandlingsmetoden racker inte langre
till, vi maste komplettera med en metod
som innebar att forandra i samverkan
utifran det gemensamma intresset av en
konkurrenskraftig verksamhet.

SEKO pa Posten stir for bade stabilitet
och forandring. Stabilitet i vad vi vill
uppni vilket aven i framtiden handlar om
de grundlaggande fackliga malen trygghet
i anstallningen, kompetensutveckling at
alia, god och rattvis loneutveckling, verk-
ligt medinflytande, kortare arbetstider och
en bra arbetsmiljo for bade gamla och nya
medlemmar. Fackligt arbete sker med de
langsiktiga malen som grundval. De
fackliga uppgifterna blir inte latta och
SEKO far ibland delta i beslut med nega-
tiva konsekvenser for medlemmarna for
att sakra langsiktiga mal. Vara mal ar
mycket starkt kopplade till en god och
konkurrenskraftig utveckling for foreta-
get. Utan lonsamhet ingen trygghet och
inga hojda lOner.

Vi ska ha en bra och rattvis Ion. For Forandringen inom SEKO galler inte i
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hog grad vad vi ska uppna utan mer hur -
p& vilket satt - vi bast uppnar malen.
Samhallet och foretaget Posten forandras
med expressfart. Det blir allt svarare for
SEKO att slS fast sanningar om hur hela
foretaget eller ens den enskilda arbetsplat-
sen ska se ut for att kunna erbjuda de
anstallda trygghet. Utvecklingen styrs av
politiska beslut, av nya beteenden hos
Postens kunder, av den tekniska utvec-
klingen och av hur Postens konkurrenter
agerar.

Postens nya situation far konsekvenser for
hur vi arbetar fackligt bade p£ lokal och
central niva. Exvis paverkar Postens
forandrade organisation hur vi organiserar
det fackliga arbetet. Postledningen har en
vision av en koncern med manga sma
enheter som var och en fungerar som ett
sjalvstandigt foretag som ska anpassa sina
tjanster till kundernas behov enligt mottot
"alia affarer ar lokala affarer". Posten
genomgar samma forandring som manga
andra tjansteforetag pi en avreglerad
marknad exvis banker, Telia och i f6rsak-
ringsbolag. Forandringen kan beskrivas
sS har.

Det gamla Posten
Var en myndighet som hade liten konkur-
rens och dar alia regler i grunden var
beslutade av regering och riksdag. Var en
mycket komplex organisation med manga
filter i form av system, rutiner, realer,
chefshierarkier och en stor administration.
Langst ner fanns produktionen med rela-
tivt enkla och standardiserade tjanster.

Det nya Posten
Ar ett foretag pa en avreglerad marknad
med hard konkurrens. Ar pa vag mot en
enkel organisation med fa filter och med
mer komplexa och kundanpassade tjanster
lan<ist ut i produktionen. De "sma foreta-
gen" blir mer sjalvstandiga men far samti-
digt ansvar for den komplexitet det inne-
bar att tillhandahalla kundanpassade tjans-
ter i konkurrens med andra foretag.

Postens organisation forandras for att
mota konkurrensen och skapa storre val-
mojlighet for kunderna. SEKO maste
folja med i Utvecklingen vilket innebar att
tyngdpunkten i det fackliga arbetet ska
ligga pS det lokala arbetet i "de sma fore-
tagen". Det ar i den lokala organisationen
de stora forandringarna sker, det ar dar vi
har storst mqjligheter att vara med och fa
inflytande.

SEKO maste agera i stallet for att bara
reagera pa arbetsgivarens forslag. Vi
maste standigt fora en aktiv dialo med
arbetsgivaren pa ledningsniva om Postens

verksamhet. Samtidigt som tyngdpunkten
i det fackliga arbetet forskjuts mot den
lokala nivan blir det allt viktigare for oss
i SEKO att paverka centrala inriktnings-
beslut, vilket betyder att vi maste vara
beredda att omprova vara stallningstagan-
den utifran hur olika forutsattningar fo-
randras med tiden. SEKO stravar efter att
delta i en en tat och oppen dialog med
foretagsledningen som beslutar om for-
andringarna i foretaget.

SEKO ska vara en aktiv och respekterad
part som bade medlemmar och led-
ning/chefer uppfattar som en resurs i den
omstallning Posten ar mitt uppe i. Det
viktigaste framover ar att medverka till att
Postens verksamhet utvecklas pS ett satt
som framforallt skapar trygghet for de
anstallda men aven tillgodoser andra
fackliga intressen. Den Utvecklingen ar
ett gemensamt intresse for ledning, an-
stallda och SEKO och den Utvecklingen
maste vi astadkomma i samverkan. Led-
ningen kan inte astadkomma en positiv
utveckling och bra resultat i foretaget utan
medverkan fran anstallda och fackliga
foretradare och pS samma vis ar vi bero-
ende av ledningens beslut.

Samverkan en kampmetod i tiden
Posten har ett medinflytandeavtal som
formellt reglerar partssamverkan men
ocksa inflytandet for alia anstallda. Avta-
let som sadant ger inget inflytande, dare-
mot om vi faktiskt lyckas utveckla en
samverkanskultur pa alia nivaer i Posten.
Det finns nagra grundstenar i en sadan
kultur, ett antal villkor som forutsatter
bada patters medverkan och som maste
uppfyllas for att samverkan ska leda till en
vinna/vinna-situation. Samverkan bygger
p<i tillit mellan parterna, pa att de har
samma bild av verksamhetens forutsatt-
ningar genom att dela samma information
och pa att det finns arbetsformer for
utveckling i samverkan.

Det finns en gammal forhandlingstradi-
tion pi Posten. Nu maste samtliga parter
i Posten, arbetsgivare som fackliga orga-
nisationer, ta steget fran en forhandling-
skultur till en samverkanskultur. Inte s&
att det ska samverkas till varje pris, det
finns situationer och fragor dar parternas
motstridiga intressen gor att vi maste
forhandla. SEKO ar dock overtygat om
att Posten star infbr stora forandringar och
att samverkan ar en battre metod an for-
handling nar det handlar om att utveckla
verksamheten. Den stora spanning-
en/motsattningen i verksamhetsfragor
finns inte mellan Posten och de anstallda
utan mellan foretaget Posten och markna-
den. Parterna p& Posten har gentemot

marknaden ett sammanfallande intresse,
vilket ar en god grund for samverkan.
Men samverkan maste bygga pS omsesi-
dig nytta. Samverkan gor det lattare for
ledningen att driva forandringsarbete.
Samverkan ar en kampmetod for SEKO
och malet ar att medlemmarna inte ska
kastas ut i arbetsloshet.

Grunden i det fackliga uppdraget ar parts-
forhdllandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare, eller om man hellre vill
uttrycka det sa, motsattningen mellan
arbete och kapital. Packet har varit. och
ar fortfarande, en kamporganisation.
Kampen for medlemmarnas valfard och
rattigheter styr det fackliga uppdraget och
ar hogakruellt i dagens Sverige likval som
i dagens Posten. Foretagen i allmanhet
och Posten i synnerhet, forandras med en
valdig hastighet. Nya tider kraver nya
arbetssatt och nya kampmetoder maste
komplettera de traditionella. For att
utveckla var fackliga styrka och ta oss in
i beslutsprocessema i foretaget p a ett
tidigt och paverkbart stadium si skrev vi
medinflytandeavtalet. Vi vill anvanda
samverkan som en ny kampmetod. En
fortroendefull samverkan mellan parterna
ar en viktig forutsattning for en fram-
gangsrik utveckling av postkoncernen.
Ett framgangsrikt foretag kan erbjuda vara
medlemmar trygga jobb.

Vi ska vara ett effektivt, samordnat och
samkort fack dar det gar bra att kanna av
medlemsvindarna och dar vi vid behov
har mqjlighet till en enad styrkedemon-
stration.

Vi ska anvanda oss av kunniga medlem-
mar i tillfalliga projektorupper som arbe-
tar p& koncernkommittens uppdrag.

Samtalet pa arbetsplatsen ska fa en storre
plats i SEKO:s verksamhet. Det racker
inte med information langre. Vi maste ha
kommunikation. Att prata direkt med
ledningen ar viktigt bade for medlemmar-
na och ledningen.

Kraftsamling behovs i dessa tider och ratt
person pa ratt plats ar sjalvklart bast i
langden, detta oavsett om man ar fbrtroen-
devald pa en mindre arbetsplats, jobbar
med forhandlingar mot vara centrala
chefer, paverkar samhallsutvecklingen i
kontakt med samhallets beslutsfattare eller
ser till att ratt person far ratt information.
Det ar som vanligt tillsammans som vi ar
starkast.

Postens personalide bygger pS overtygel-
sen att alia medarbetare kan ta ansvar och
losa problem. Det ar genom att alia ar
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delaktiga som vi utvecklar Posten till att
vara ett ledande kommunikationsforetag
med nbjda kunder, Ib'nsamhet och perso-
nal som trivs.

Genom det nya medinflytandeavtalet har
parterna tagit ett gemensamt ansvar fb'r ett
nytt arbetssatt i Posten. Det nya avtalet
bygger pa tre hbrnstenar, Utveckling-
ssamtal, Arbetsplatstra'ff och Samverkans-
grupp. Det ar naturligt att de fiesta perso-
nalpolitiska fragorna hanteras genom
utvecklingssamtalen, ute pa arbetsplat-
stra'ffarna eller i samverkansgrupperna.
Men det fackliga arbetet kan inte bara ske
lokalt. Parterna pa Posten maste ocksa
enas i en rad bvergripande, strategiska

~~ fragor inom personalpolitiken som ska
ga'lla for alia ansta'llda inom Posten.

Omstallningsarbete ar svart i en struktu-
romvandling och darfbr maste Posten och

*~^ SEKO a'ven samverka ute i samhallet. Vi
maste intensifiera vart samarbete med
politiker, lansarbetsnamnden, kommunen
och andra i samhallet som har samma
intresse som vi av att undvika arbetslbs-
het.

SAMMANFATTNING

• Vi ska komplettera forhandlingsarbe-
tet med utveckling i samverkan. Den
fackliga kampen leder i manga fall till
ba'ttre resultat om vi samverkar redan
pa idestadiet.

• Vi kan inte styra yerksamhetens
utveckling genom att sla fast sanningar
i ett handlingsprogram. Vi maste hela

^^tiden agera utifran de forutsattningar
som verkligheten bjuder i en var Id som
fb'randras allt snabbare. Vi ska gb'ra
det i en tat och oppen dialog med led-
ningen.

• Det viktigaste fackliga arbetet sker
pa lokal niva och den framsta metoden
i allt utvecklingsarbete ar samverkan

• SEKO post ska kannetecknas av att
vara en aktiv och respekterad part som
bade medlemmar och chefer/ledning
uppfattar som en resurs i omstal ln ing-
sarbetet.

• Priset for SEKOs medverkan i fb'ran-
dringsarbetet ar att Postens chefer pa
alia nivaer visar forstaelse for vara
fackliga mal.

• Vi ska inte bara samverka inom fbre-
taget, vi ska i allt hogre grad samverka
ute i samhallet for att aktivt bekampa
arbetslosheten.

VARLDEN FORANDRAS

For att fbrsta vad som hander pa Posten
och kunna delta i en utveckling som gyn-
nar medlemmarna maste vi fbrsta vad som
hander i omvarlden. Pa fbretagsniva
medverkar SEKO i beslut som kan synas
obegripliga pa det enskilda postkontoret
och leda till kommentarer som att "dom ar
kbpta av fb'retagsledningen". Det finns
starka drivkrafter som omvandlar samhal-
let, drivkrafter som vi maste fbrsta, ta
hansyn till och utnyttja. Sadant som inte
gar att styra pa foretagsniva eller ens pa
nationell niva. Drivkrafter som finns pa
en global niva.

Ny teknik ar en sadan drivkraft. Den nya
tekniken finns redan i alia Postens distri-
butionsnat - for meddelanden, varor och
betalningar.

Informationsteknologin (IT) innebSr
sekundsnabba sa'tt att kommunicera, till-
gang till information fran hela va'rlden vid
den egna arbetsplatsen eller i hemmet,
mbjlighet att snabbt ordna mbten som
tidigare stbtte pa fysiska hinder. IT berbr
sjalva karnan pa Posten som ar kommuni-
kation och informationsfb'rmedling. Tra-
ditionella brev kompletteras allt oftare
med fax och e-mail och breven kan pa 10-
15 ars sikt komma att spela en relativt
undanskymd roll. Framfbrallt fbretagssi-
dan kommunicerar allt oftare elektroniskt
- med sina kunder via Internet och inom
fb'retaget med hja'lp av intranet. Men a'ven
privatpersoner anva'nder informationstek-
nologi for att skbta sina arenden i hem-
met. Betalningar sker allt oftare pa elek-
tronisk vag. Det kanske drbjer manga ar
innan vi far se det kontantlbsa samhallet
men vi ar onekligen en bra bit pa vag.

Den nya tekniken ger mbjligheter fb'r
Postens traditionella kunder, for konkur-
renterna men ocksa fb'r Posten sjalv. Det
elektroniska Torget ar en sadan mbjlighet
dar Posten kan vara en lSnk mellan sa'ljare
och kbpare genom att tillhandahalla en
marknadsplats men aven genom att sbrja
for distribution och betalning, ja kanske
a'ven for lagerhallning. Det ar inte pa
fb'rhand givet pa vilket satt tekniken ska-
par vinnare och fbrlorare. Det finns ex-
empel pa att tekniken gjort det mbjligt att
konkurrera med Posten. CityMail ar ett
exempel som avslbjar Postens sarbarhet i
ett IT-samha'lle som dessutom ar avregle-
rat. Posten var fb'rst med iden att lata sina
storkunder datorsortera sin post for att
fbrenkla distributionen. Det var relativt
latt for CityMail att kopiera iden och

erbjuda en billig distribution for ett smalt
kundsegment. Den nya tekniken gav nya
forutsattningar for distributionsnatet.

Globalisering, internationalisering och
samverkan.
Vi talar om informationssamhallet, kuns-

kapssamhallet, tjanstesamhallet. Vi an-
va'nder begreppen for att vi maste satta
namn pa den omvandling som sker for att
fbrsta det som sker. Men den stora om-
vandlingen kanske inte tacks av begrep-
pen ovan. Det stora ar kanske snarare att
vi haller pa att upplbsa vara gamla bilder
av fbretag och nationer, att vi tvingas
samverka pa ett helt annat satt an tidigare.
Fbretagen la'mnar sitt nationella fa'ste och
blir internationella.

Sverige ga med i EU. Inomregional sam-
verkan bryter traditionella band till hu-
vudstaden. Fbrvaltningen bbrjar arbeta
Wars over gamla sektorsgranser. Sjalv-
standiga bolag ar inte langre den enda
fbretagsformen, i sta'llet ho'r vi talas om
virtuella organisationer. Glesbygden drar
till sig nya IT-baserade arbetsuppgifter
och distansarbete blir allt vanligare. Vi
vanliga medborgare bbrjar sa sakta ka'nna
oss som en del av varlden med hja'lp av
internet och vi ingar allt oftare i natverk
av nagot slag - ett tidstypiskt ord.

Nya allianser och nya samverkansformer
erbjuder mbjligheter for Posten men stal-
ler ocksa krav pa fbrandring. Fbretagen -
som star for lejonparten av Postens intak-
ter - blir alltmer internationella. Deras
kommunikationsmbnster ar globalt. For
Posten innebar det att tjansterna maste
anpassas till den nya situationen. Na'r
Postens kunder blir alltmer internationella
maste aven Posten kunna upptrada pS en
global arena och fblja sina kunder ut i
varlden vilket innebar att garantera obrut-
na flbden a'ven om tja'nsten innebar att
passera ett antal nationsgranser. For
Posten ar det nbdvandigt att agera pa en
internationell arena och att samverka i
internationella allianser. Posten maste
ocksa rusta sig for att pa sikt mbta ut-
landsk konkurrens a'ven pa sin hemma-
marknad. Efter Sveriges intrade i EU ar
det inte langre givet att just Posten ska
utfbra svenska posttjanster i framtiden.
EU:s beslut om postmarknaden ar 2001
blir viktigt for Posten.

Branschglidning.
Branschbegreppet har aldrig varit tydligt

for Posten, det finns ingen given och
allma'nt accepterad definition av post-
branschen. Posten har verksamheter i tvS
av de branscher som omvandlas allra
snabbast just nu finans och telekommuni-
kation. Postens affarside ar att alia ska na
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alia med meddelanden, varor och betal-
ningar. Posten ska sta for en infrastruktur
och for enhetlig prissattning och service
p£ dessa omraden. Utat ar postkontoren
symbolen/garanten for Postens atagande.
Men det som hander just nu ar en
branschglidning dar meddelanden och
betalningar alltmer tar elektroniska vagar
samtidigt som Posten inte far utveckla sig
fritt mot finanssektorn och telebranschen.
Troligen kommer aven mediabranschen
att paverka Postens framtid, det vaxer
standigt fram nya media och nya satt att
formedla meddelanden. Mqjligheten att
distribuera bade tal och rorliga bilder fran
person till person finns redan, vilket sjalv-
klart kommer att paverka Posten bade vad
galler fysiska och elektroniska meddelan-
den. Ett annat orosmoln ar att reklamdis-
tributorer, som visserligen konkurrerar
redan idag, har borjat experimentera med
att dela ut adresserade forsandelser liksom
tidningsdistributorema. Posten Sverige ar
inte ensamt om problemet med bransch-
glidning, manga lander brottas med sam-
ma problem i en postbransch i snabb
omvandling.

A vregleringlprivatisering
Hela vastvarlden anvander samma recept

for att sanera statsbudgetar och oka effek-
tiviteten i det som tidigare var offentliga
postmonopol och nu allt oftare ar konkur-
rensutsatt verksamhet. Internationellt har
Sverige gatt mycket langt i avregleringen,
betydligt langre an flertalet lander inom
EU. Och det galler inte bara Posten utan
i lik hog grad SJ, Telia och Vattenfall.
Det finns ingen vag tillbaka. Nu galler
det att skapa klara spelregler s£ att Posten
far konkurrera pS samma villkor som
andra aktorer. Om Posten inte klarar den
konkurrensen har foretaget inte heller
nagot existensberattigande. Men om
avregleringen inte samtidigt innebar kon-
kurrensneutralitet finns det stor risk for att
Postens anstallda mister sina jobb till
nyanstallda pa foretag med battre konkur-
rensvillkor och samre anstallningsvillkor.

Konkurrens
Okad konkurrens ar en naturlig foljd av

avregleringen men ocksa en foljd av att
ny teknik i grunden forandrar distribu-
tionsnaten och gor dem lattillgangligare
for bade kunder och nya operatoren. I
Sverige har olika regeringar under en lang
foljd av ar medvetet andrat spelreglerna
for att stimulera konkurrens. Hela EU ar
ett projekt som syftar till fri rorlighet av
varor och tjanster inom Europa, dvs fri
konkurrens. Globalt krymper vart klot
och foretas, ser hela varlden som sin
marknad och flyttar aven tillverkning och
annat till de lander som ar mest konkur-
renskrattiga (i vid bemarkelse).

Kundkrav Kunden ar kung - ett slagord
som anammas av alltfler foretag, inklusi-
ve Posten. Konkurrensen okar standigt i
alia branscher och kunden fir allt fler
valmojligheter. Ny teknik och en flexibel
organisation gor det mqjligt for foretagen
att skraddarsy produkter och tjanster efter
kundens onskemal. Posten har samma sits
som andra foretag vilket ar bakgrunden
till att hela organisationen har marknads-
och kundorienterats. Det ar ocksS forkla-
ringen till Postens satsning pa 2000-talets
arbetsplats som bygger pS iden om manga
foretag, sammanhallna av en gemensam
affarside i en koncern.

"Smaforetag" maste vara mycket kund-
nara och flexibla. Det handlar inte langre
bara om att erbjuda postens sortiment till
de kunder som besoker postkontoret utan
det handlar om att lyssna till kundens krav
och behov och om att soka upp sina kun-
der.

Nya kundkrav ar en stark drivkraft efter-
som kunderna vant sig vid att det alltid
finns nagon annan som ar villig att erbju-
da den tjanst de vill ha. De nqjer sig inte
langre med att bara fa det som bjuds over
disk, de staller krav. Men det finns en
annan sida av kundorienteringen och det
Sr att de som har kundkontakter ocksd
maste ha befogenheter och kompetens.
Tanken pS kundorientering ar riktig men
maste ga hand i hand med delegering och
kompetensutveckling for att fil lyftkraft.

SAMMANFATTNING

• Ny teknik paverkar kraftigt all in-
formationshantering, dvs sjalva karnan
av Postens verksamhet. Ny teknik
innebar ocksa nya mojligheter till af-
farsutveckling. Vi maste ta till oss den
nya tekniken eller forsvinna. Men det
far inte ske okritiskt. Nar tekniken slar
ut gamla jobb maste Posten ta ansvar
for riskgruppema och inte no ja sig med
att konstatera arbetsbrist. Nar Posten
investerar i ny teknik maste investe-
ringen visa sig lonsam eller projektet
laggas ner.

• Vi maste folja vara kunder ut pa en
internationell arena och vi maste aven
i allt hogre grad samverka med andra
foretag inom och utom landet. Samver-
kan kan ha betydelse for lonsamheten
men Sven for vem som gor jobben. Vi
kommer att saga nej till samverkans-
projekt som innebar att nagon annan
tar over vara jobb.

• Gamla branschbegrepp loses upp i
informationssamhallet och Posten som
foretag far inte lasas in av ett forlegat
branschtankande. Verksamhetsiden ar

att formedla meddelanden, varor och
betalningar. Det ar var bransch och
inom den maste vi fa frihet att utveckla
verksamheten. Med en sadan bransch-
beskrivning finns vi i en utvecklings-
bransch.

• Vi accepterar avregleringen och
darmed de privata alternativen. Det
finns ingen vag tillbaka och vi ar over-
tygade om att Posten kan fortsatta att
vara en dominerande aktor. Vi tror att
det ar bra for Posten att branschen fatt
fler aktorer, det sporrar oss att bli annu
battre.

• Sjalvklart ska Posten verka i oppen
konkurrens. Lika sjalvklart ar att vi da
maste fa operera pa samma villkor som
vara konkurrenter. Vi accepterar inte
att sarbehandlas. Var verksamhet ar
en del av samhallets infrastruktur. Det
innebar att aktorer inom vart omrade
maste vara seriosa och att samhallet
ska stalla seriositetskrav pa samma satt
som i taxi- och resebranschema.

• Det ar vara kunder som avgor om vi
har nagot existensberattigande i framti-
den. Det dagliga motet med kunder
sker ute i produktionen. Hur motet
avloper och upplevs av kunden hanger
helt pa de anstalldas kompetens och
befogenheter. Kundorientering maste
ga hand i hand med kompetensutvec-
kling och delegering.

~"

POSTEN I DET SVENSKA
SAMHALLET

Posten har alltid funnits och ar en sjalv-
klar del av infrastrukturen i samhallet.

Sa resonerar nog de fiesta av oss anting-
en vi ar anstallda pa Posten eller kunder
till Posten. Men det sjalvklara ar inte
langre lika sjalvklart nar verksamheten
avregleras och Posten ska fungera som ett
bolag i konkurrens med andra foretag.

Staten ar agare till Posten vilket innebar
en agare med politiska ambitioner om
samhallstjanster. Men samma agare lag-
ger press pa oss genom att avreglera bran-
schen for att astadkomma marknadsanpas-
sade tjanster. Agarkravet att Posten samti-
digt ska erbjuda samhalls- och marknad-
stjanster staller Posten i en svar situation.

Agarens politiska ambitioner med Posten
ar att Posten utan ersattning atar sig att
skota den rikstackande postservicen samt
att mot viss ersattning ansvara for den
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rikstackande kassaservicen. Postens
itagande regleras i en postlag samt i ett
avtal mellan Posten och Post- och Teles-
tyrelsen.

Grundlaggande postservice. Det ar natur-
ligt att Posten staller sig som garant for en
rikstackande postservice i ett avtal med
staten. Det ar bara Posten som har forut-
sattningar att garantera den postservice
som ar en nodvandig del av infrastruktu-
ren i samhallet. Men eftersom volymerna
sjunker kraftigt och ser ut att gora det
aven i framtiden ska avtalsperioden vara
relativt kort. Varje nytt avtal miste utgi
frin Postens behov av att varje verksam-
hetsgren miste vara lonsam.

Antalet operatdren som slir sig pi post-
service okar snabbt och de etablerar sig pi
val avgransade lokala marknader. De
behover inte solidariskt vara med och
finansiera de olonsamma bitarna av den
rikstackande servicen. Staten miste
utveckla en modell som innebar att alia
operatoren tar ett solidariskt ansvar for
den rikstackande servicen, annars uppstir
pi sikt en ohillbar situation for Posten
som drabbas dubbelt, dels i form av sjun-
kande volymer dels i form av att konkur-
renterna kan plocka russin ur kakan. Ett
altemativ till den solidariska fmansiering-
en ar en modell dar staten handlar upp
olonsam postservice pi samma salt som
staten handlar upp olonsam jarnvagstrafik
for att garantera medborgarna en rattvis
samhallsservice.

Avregleringen har inledningsvis skapat
lite av en djungel med flera oseriosa ope-

. ratoren. Situationen kanns igen frin
avregleringen av taxibranschen och drab-
bar framst kunderna. Precis som i taxib-
ranschen miste samhallet stalla upp vissa
krav pi kvalitet och seriositet for att fi
fungera som postoperator.

Fri prissattning hor intimt ihop med fri
konkurrens. Postens alia konkurrenter
kan fritt satta priser utifrin normala lon-
samhetsbedomningar och differentiera
priserna for olika kundsegment. Konkur-
renslagstiftningen satter upp sarskilda
villkor for en dominerande aktor, dvs
Posten i det har sammanhanget, for att
forhindra dumpning, i syfte att sla ut en
konkurrent. Staten miste utveckla en ny
modell som samtidigt hindrar Posten att
anvanda sin styrka att sli ut konkurreran-
de smiforetag och smiforetagen att an-
vanda prisinstrumentet for att plocka
russin ur kakan.

Rikstackande kassaservice. Historiska
och praktiska skal ligger bakom Postens
kassaservice. Det har varit praktiskt att

lata Posten skota kassaservicen eftersom
kontorsnatet andi fanns pa plats i ett
finmaskigt na't over hela landet. Kassaser-
vicen ar en nodvandig samhallsservice.
Medborgarna maste kunna ta ut och satta
in pengar for att samhallet ska fungera.
Speciellt viktig ar tjansten for svaga grup-
per i samhallet. Fragan ar vem som ska
betala for servicen. i takt med att betal-
ningsstrommarna tar nya vagar blir
kassaverksamheten en allt storre forlustaf-
far. Fragan framover ar ocksi om kassa-
servicen har en naturlig plats i postlagen.
Rimligtvis bor en fungerande betalnings-
formedling vara ett ansvar for aktorerna
inom betalnings- och finansmarknaden.
Det ar dags att diskutera den historiska
placeringen av kassaservice inom Posten
framforallt som Posten inte kan konkurre-
ra fritt inom finanssektorn.

SEKO slar fast, trots resonemanget ovan,
att kassaservicen ar en nodvandig del av
samhallsservicen. Samtidigt ar priset for
hogt for Posten om det innebar krav pi ett
kontorsnat som inte klarar lonsamheten.
Staten maste utveckla en modell som
samtidigt tar hansyn till medborgarnas
behov av en fungerande kassaservice och
Postens behov av att varje verksamhets-
gren maste kunna sta pi egna ben och
uppvisa lonsamhet.

Staten som agare. For de anstallda inom
Posten spelar det inte si stor roll om sta-
ten ar agare eller nagon annan. SEKOs
krav pa agaren ar god formaga att utvec-
kla verksamheten och erbjuda de anstallda
trygga jobb. De politiska ambitionerna
hos staten som agare medfor en rad prob-
lem for Posten och Postens anstallda.
SEKO staller darfor krav pi agaren.

SAMMANFATTNING

• Gor en klar boskillnad mellan mark-
nadstjanster som Posten ska leverera i
fri konkurrens med andra operatoren
och samhallstjanster som staten bor
handla upp dar Posten ar en av flera
tankbara anbudsgivare.

• Ta bort kravet pa rikstackande kas-
saservice fran postlagen for att visa att
rikstackande kassaservice ar en fraga
for den finansiella sektorn. Staten bor
definiera sina krav pa denna samhall-
stjanst och handla upp tjansten i fri
konkurrens. I det laget bor Posten vara
en av anbudsgivarna.

• Fa till korta avtalsperioden mellan
staten och Posten om rikstackande
postservice. Avtalet maste ske pa af-
farsma'ssiga grunder utifran realistiska

bedomningar av intakter och kostna-
der.

• Ta bort skrivningar om Postens verk-
samhetsinriktning. Agarens styrning
bor ske genom bolagsstyrelse och bo-
lagsstamma samt foretagets bolagsord-
ning. I en avreglerad marknad med fri
konkurrens ar det orimligt att styra
foretagens verksamhetsinriktning i lag.

• Avgiftsbelagg tillstandsplikten att
driva postverksamhet.

• Utveckla en modell for prissattning
av posttjanster som varken star i strid
med principerna i konkurrenslagen
eller principerna om konkurrens pa
lika villkor.

FORETAGET POSTEN

En tillbakablick
Vi skriver handlingsprogrammet ar 1997
for att battre kunna vara med och styra
utvecklingen fram till och over sekelskif-
tet. Men for att forsti framtiden ar det
ofta nyttigt att forst titta i backspegeln.
Vad har hant under senare &r och varfor?
SEKO har tittat i backspegeln, en titt som
avslojar att utvecklingen gatt rasande fort
inom Postens verksamhetsfalt. Vi ser inga
tecken pit. att tempot kommer att minska.
Vad vi ser ar att utvecklingen hela tiden
styrs av ett yttre tryck - politiska beslut,
andrade kundbeteenden, ny teknik, kon-
kurrens. Vad vi lart oss ar att det inte gar
att sl& fast hallbara sanningar om utvec-
klingen, att vi i stallet maste vara mycket
lyhorda for vad som sker i var omvarld
och ha hog beredskap att reagera pi ideli-
gen nya forutsattningar.

Foretaget Posten har i grunden samma
affarside idag som vid slutet av 1980-
talet. Genom Posten ska alia na alia med
meddelanden, varor och betalningar. Det
som kommit till pi senare ir ar tillagget
att Posten skapar oven mervarden for
andra genom att kreativt foga samman
egna och andras resurser. Det ar tillagget
som ar mest intressant eftersom det pekar
mot framtiden. En framtid som kommer
att praglas mer av elektronisk kommuni-
kation, av kundanpassade tjanster och av
samverkan med andra. Affarsiden kan
beskrivas med hjalp av den bild som finns
i irsredovisningen for 1996.

1989 hade foretaget drygt 70.000 an-
stallda pa hel- eller deltid. Sedan dess har
siffran krupit ner mot 40.000. I slutet av
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80-talet levde stora delar av foretaget i
praktiken kvar i en monopolsituation,
vilket nedanstaende uppstallning av mark-
nadsandelar ger belagg for:

- skriftliga foretagsmeddelande 95%
- skriftlig marknadskommunikation 60
- privat skriftlig kommunikation 100
- postpaket 85
•foretagspaket 55

Bilden andras snabbt. Aven om verksam-
heten, vid en ytlig betraktelse, ser likadan
ut som i borjan av 80-talet har oerho'rt
mycket hant sedan dess. Posten och post-
branschen har forandrats mer under 80-
och 90-talen an sammanlagt under sin
drygt 300-ariga historia.

En resume over viktiga handelser i foreta-
get under perioden 1989- 1997
avslqjar tempot i utvecklingen.

1989
- Ny affarsorganisation med 5 nya affar-
somraden.
- Postregionerna fir "dotterbolagsroll"
med egna internstyrelser.
- Region Stockholm divisionaliseras
- Ekonomiredovisningen decentraliseras
- 4.500 chefer utbildas i affarsspraket
LOTS

1990
- Regeringen gar med pa art utreda bolagi-
sering
Satsning pa affarsutveckling, teknikutvec-
kling och nya allianser
Satsning pa elektronisk postservice i
kombination med fysisk
Postens digitala Postnet borjar byggas upp
Man borjar skissera pa Arbetsplats 2000
med sma sjalvstandiga enheter

1991
Lagkonjunkturen borjar sla mot Posten
Beslut art divisionalisera
Internationell storaffar.
Posten gar in TNT i samarbete med 4
lander
5-arigt avtal med Nordbanken
Ny konkurrens. CityMail utmanar brev-
monopolet
Volymerna minskar for bade brev och
kassorna
Nqjd-kund-index (NKI) infers som styr-
system

1992
Lagkonjunkturen fbrdjupas och volymer-
na fortsatter art minska Postens ledning
agerar for konkurrensneutrala villkor
Regeringen fb'reslar art Posten blir AB
den 1 januari -94
Regeringen foreslar avreglering av statli-
ga betalningar

Regeringen slar fast att Posten ska ha
rikstackande tjanster

1993
Postens ensamratt t i l l brevbefordran upp-
hor
Riksdagen beslutar att Posten ska ombil-
das till statligt AB
Riksdagen beslutar att Postgirot ska om-
bildas till Postgirot Bank AB
Riksdagen beslutar om ny postlag
Posten beslutar att helautomatisera brev-
sorteringen
350 postkontor omvandlas till post-i-butik

1994
Posten ombildas till aktiebolag
Postgirot blir Postgirot Bank AB
Postgirots monopol pa statliga betalningar
upphor
Riksdagen foreslar neddragning av ansla-
get for kassaservice

1995
Affars- och kundinriktningen forstarks
ytterligare vilket fir genomslag i organi-
sationen med speciella enheter for affar-
sutveckling och genom att Posten Forsalj-
ning etableras
Samverkan med andra parter leder till
ytterligare 50 post-i-butik
Posten finansiella tjanster etableras som
egen koncernenhet
Posten lanserar Lita forsakringar och
bolan
Postgirot etablerar sig pa kortmarknaden

1996
Posten Brev borjar installera sitt nya
brevnat
Posten aterupplivar Postbanken i samar-
bete med Nordbanken
Konkurrensen hardnar pa brevmarknaden,
nya konkurrenter dyker upp
Postgirot sluter avtal om betalningstjanser
med en rad banker
Foretagsfrakt och Lattgods gar in i det
nybildade Posten Logistik AB
Antalet egna postkontor fortsatter att
minska medan antalet entreprenader och
sametableringar okar

1997
Utglesningen av kontor fortsatter och

mb'ter protester i storstaderna
Organisationen marknadsorienteras ytter-
ligare med 9 kundsegment som front
Regeringen planerar for en departement-
spromemoria, en proposition och en ny
postlag,

Trender i tjdnsteforetag
Posten ar ett fbretag i tjanstesektom dar
framgang handlar om att erbjuda tjanster
med stort varde och stark efterfragan,
vilket brukar innebara kvalificerade och

kunskapstunga tjanster som skraddarsys
efter kundens behov. Framgang handlar
ocksa om att distribuera tjansterna pa ett
kostnadseffektivt satt, garna sa att kunden
sjalv tar ansvar for distributionen.

Kunderna andrar beteende. Bara 10% av
Postens intakter kommer fran hushallen,
resten fran fb'retag, myndigheter och
organisationer. Och de stora kunderna
soker hela tiden nya losningar for sin
interna och extema kommunikation samti-
digt som kommunikationsmonstret andras
och blir alltmer internationellt; det ar inte
langre sjalvklart att valja Posten. Avreg-
leringen - nu senast myndigheternas betal-
ningsstrommar - bidrar till ett nytt beteen-
de. Pa samma satt andrar privatkundema
beteende. For manga blir besoken pa
postkontoret allt glesare, de hittar andra
satt att kommunicera och skota sina betal-
ningar. Under 80-talet forsvann en tredje-
del av transaktionerna pa postkontoren
och den negativa utvecklingen har fort-
satt. Utvecklingen har gjort att kontorsna-
tet i realiteten ar en forlustaffar som maste
hallas under armarna av ovriga verksam-
hetsgrenar, vilket i sin tur pa sikt forsva-
gar deras konkurrenskraft.

Ett par exempel pa vad utveckling av
tjansteforetag innebar i praktiken. Vi
upplever en serie bankfusioner. Bakgrun-
den ar att bankerna vill dra ner pa de dyra
natkostnadema genom att slS samman
kontorsnat. Bankerna forsoker aven att fa
oss kunder att ta fiver jobb exvis genom
bankautomater och telefonbanker. De
forsoker hoja vardet av tjanster pa bank-
kontoren genom att koncentrera verksam-
heten pa kvalificerad och individuell
radgivning, snarare an pa massproduktion
av banktjanster. Bankerna fb'rbilligar sina
distributionskostnader och okar samtidigt
vardet av sina tjanster - en kombination
som gett mycket kraftiga utslag i banker-
nas resultatrapporter.

Telia fbrbilligar sin distribution genom att
digitalisera, det gamla natet ersatts av ett
nytt som ar snabbare, lattillgangligare och
betydligt mindre kravande vad galler
underhall. Samtidigt utvecklar Telia nya
tjanster som baseras pa IT och som finner
en marknad. Vem av oss har inte upp-
tackt att telefonrakningen rasat i hojden
och att vi anvander en rad nya tjanster
som vi inte ens kande till for nagra ar
sedan. Telia har, pa samma satt som
bankerna, samtidigt forbilligat distributio-
nen och okat vardet av sina tjanster.

Trender pa Posten
Handlingsprogrammet skrivs 1997 och
ska hilla over ar 2000. Vi vet inte hur
verksamheten pa Posten kommer att se ut
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om nagra ar. Det enda vi kan veta med
nagorlunda sakerhet ar att den ser annor-
lunda ut an 1997. Nar vi darfor beskriver
trender pa Posten ar det som att ta ett
blixtfoto av situationen som den ser ut nar
handlingsprogrammet skrivs. Forhopp-
ningsvis kan "fotot" avsloja en del trender
av vikt aven i framtiden sa att vi lattare
kan styra Postens utveckling.

Det fmns ett antal tydliga trender som
starkt paverkar Postens produktion och
lonsamhet. For meddelandehantering
galler foljande trender.

* Meddelandehanteringen som helhet
okar kraftigt. Storsta delen av okningen

~ ligger pa reklam och elektroniska medde-
landen.

* Allt fler meddelande tar en elektronisk
vag - fax och e-mail. Internet och intranet

<•— ar sekundsnabba och kostnadseffektiva.
Vi ar annu bara i borjan av elektronisk
meddelandehantering.

* Vi upplever for forsta gangen en starkt
avtagande tillvaxt av fysiska meddelan-
den, brev och annat.

* Det sker en overgang fran dyra till
billiga forsandelser. Vardet av en full
brevbararvaska minskar.
Vi borjar se kombinationslosningar dar

distributionen forst sker elektroniskt for
att sedan omformas fran digital till lasbar
form for att i slutandan distribueras pa
vanligt satt.

* Konkurrensen okar fran fdretag som
^^ tidigare agerat pa andra omraden. Exvis

borjarreklam- och tidningsdistributionsfo-
retag att komplettera sin tidigare verksam-
het med att dela ut adresserade brev.
Gamla kunder blir konkurrenter.

* Remailing borjar bli ett hot, dvs att
breven skrivs i Sverige, transporters till
annat land dar de postas och skickas till-
baka till Sverige for distribution.

Paket- och varudistribution kan inte dra
samma fordel av den tekniska utveckling-
en som brev, det gar inte att faxa ett pa-
ket. Daremot har varudistribution alltid
varit en avreglerad bransch med hard
konkurrens och sattet att distribuera paket
och varor utvecklas hela tiden. Postkon-
toren ar inte det enda nat som kan syssla
med paketutdelning. Manga andra nat,
exvis bensinstationer och livsmedelske-
djor, kan utfora samma tjanst och manga
ganger till mycket lag kostnad eftersom
det sker pa marginalen. Aterigen en stra-
van fran kunderna att soka sig till det
billigaste distributionsnatet. Utvecklingen

gar mot totallogistik med varuhallning at
kunden. En annan trend ar att stora inter-
nationella foretag intresserar sig for den
nordiska varutransportmarknaden.

Banktjanster kan innebara en tillvaxtmoj-
lighet men vagen ar inte latt. Posten har
begransad frihet att erbjuda banktjanster,
har alagts restriktioner av regeringen.
Postgirot har en sa kallad bankoktroj men
med klara begransningar. Postkontoren
har ett avtal med Nordbanken, ett avtal
som vi upplever som ofordelaktigt for
Posten. Det finns en trend att staten av-
vecklar sitt engagemang pa banksidan, bla
foljetongen om forsaljning av Nordban-
ken. Samtidigt fmns en skepsis hos pri-
vatbanker att samverka med det statligt
agda Posten. Utover de legala hindren att
utveckla banktjansterna kan det finnas
andra hinder. Bankverksamhet ligger
utanfor Postens karnverksamhet vilket
innebar att Posten maste bygga upp ny
kompetens for att kunna konkurrera med
foretag som redan ar specialiserade och
erfarna pS bankomradet.

En mqjlighet att vaxa inom banksektorn
ar att sikta in sig pa distributionen genom
att utveckla ett neutralt transaktionsnat
som ar oppet for alia banker. Fordelen for
bankerna ar att de slipper sina dyra nat.
Fordelen for samhallet ar att detta skulle
innebara en infrastruktur for banktransak-
tioner som gor det latt for nya operatoren
att etablera sig pa den svenska markna-
den. Fordelen for posten ar att kontorsna-
tet skulle kunna oka sina volymer, nack-
delen ar att Posten far ta hand om ruti-
nuppgifterna medan bankerna tar hand om
mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Giroverksamheten har fatt starkt forsam-
rad lonsamhet i samband med senaste
tidens rantefall. Postgirot har tjanat peng-
ar pa floaten, dvs den tid en transaktion ar
pa vag, den tid Postgirot kan uppbara
ranta. Nar rantan sjunker, sjunker vinsten
i samma takt och Postgirot kan inte kom-
pensera sig pa samma satt som bankerna
genom ett konstant rantegap mellan in-
och utlaning och med avgifter for diverse
sidotjanster. Det fmns ytterligare oros-
moln. Alltfler roster hojs for att det ar
orimligt att transaktioner ska ta flera
dagar nar IT gor, att betalningsfbrmed-
lingen kan ske sekundsnabbt. Ett annat
latent hot ar att en ny regering kan slappa
kravet pa tva konkurrerande betalningsys-
tem och bereda vag for sammanslagning
av bank- och postgiro.

Kontorsnatet ar sjalva symbolen for fore-
taget och har svarigheter med lonsamhe-
ten. Kassaverksamheten har sedan lange
en nedatgaende trend.

Transaktionsvolymen faller kraftigt sedan
lang tid. De elektroniska betalningarna
okar i samma takt och vi ar pa vag mot
det kontantlosa samhallet med bla sa
kallade smart cards. Detta har resulterat i
utglesning av natet med borjan i glesbyg-
der men pa sistone aven i storstader.
Detta i sin tur har lett till krattiga protester
och rubbat fortroendet hos Postens kun-
der. Under de goda aren var det narmast
en sjalvklarhet med ett rikstackande kon-
torsnat med over 2.000 kontor. 90-talets
lagkonjunktur har tvingat ledningen att
ifragasatta denna sjalvklarhet. Manga
kontor upplever idag dilemmat att samti-
digt vara ett dyrt distributionsnat och ha
lag lonsamhet pa sina tjanster. Dessutom
har betalningstransaktioneraa minskat
kraftigt utan att kundtillstromningen mins-
kat i samma takt. Manga kontor lever
med paradoxen att ha alltfor manga kun-
der narmare en halv miljon manniskor
besoker ett postkontor varje dag vilket
orsakar svara koproblem - och samtidigt
en starkt vikande lonsamhet.

Postkontoren ar idag den del av infras-
trukturen som ar nodvandig for formed-
ling av meddelanden, varor och betalning-
ar. Kontoren innebar aven en viktig kon-
taktyta mot kunderna for andra verksam-
hetsgrenar inom foretaget. Postkontoren
ar Posten for manga manniskor och en
vasentlig del av samhallet for hushall och
smaforetag. Nar postkontoret lagger ner
dor en del av samhallet om det inte ersatts
av nagon annan serviceform. Problemet
ar att det blir allt svarare for ovriga delar
av Posten att betala for de bonuseffekter
som postkontoren medfor samtidigt som
regeringen i sitt arbete med budgetsane-
ringen betalar allt mindre for den sam-
hallsservice som postkontoren ger.

Situationen maste fa sin losning. Posten
kan inte leva vare sig med ett vikande
fortroende hos kunderna eller en vikande
lonsamhet - las okande forluster - for
kontoren. Det finns inte en enkel losning
pa problemet. Det maste bli en kombina-
tion av olika atgarder. Att forbilliga dis-
tributionsnatet ytterligare. Att oka vardet
av de tjanster kontoret erbjuder. Att mins-
ka kostnaderna for tjansteraa. Att attrahe-
ra nya kunder. Att anvanda natet for att
dra till sig nya tjanster. Att sjalv eller i
samverkan med andra utveckla nya tjans-
ter. Att klara ut spelreglerna i dialog med
regeringen. Vad ar infrastruktur och hur
ska olonsamma samhallstjanster betalas.
Posten har tre mal varav ett ar lonsamhet.
Vi har stallt upp pa det malet eftersom det
ar enda garantin for att behalla tryggheten
i aktiebolaget Posten. Men kontorsnatet
maste fa rimliga mojligheter att klara
lonsamheten, vilket inte ar fallet idag.
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Agarna maste besta'mma sig for vad de
vill med fdretaget Posten.

SAMMANFATTNING

• Var overgripande strategi for utvec-
klingen av de olika verksamhetsgrenar-
na ar att vara sparsamma med att sla
fast sanningar om utvecklingen efter-
som forutsattningar andras i express-
fart av intressenter utanfor Posten. Vi
ska agera utifran verkliga forutsatt-
ningar i samverkan med ledningen och
utifran vara langsiktiga fackliga mal.

• For att oka foretagets konkurrens-
kraft ska SEKO medverka till att effek-
tivisera Postens distributionsnat och
oka vardet av tjansterna. For att kun-
na gora det maste Posten ta stort an-
svar for de anstallda soin drabbas av
omstallning.

• Varje verksamhetsgren maste fa
sadana forutsattningar av agaren att
kunna overleva av egen kraft. I lang-
den kan inte lonsamma verksamhets-
grenar halla olonsamma verksamheter
under armarna.

SEKOS ATAGANDE
SEKO ar nu mogna att ta ett storre ansvar
for vart foretas och dess utveckling.
Kompetensutveckling av Postens an-
stallda och vara medlemmar ar en facklig
hjartefraga och ett omrade dar vi kan
bidra med fackligt kunnande. Det ar
individer som lar, var och en efter behov
och fb'rmaga och darfor bor all kompeten-
sutveckling fa en individuell utformning.
Var losning ar att SEKO atar sig att skapa
utbildningar efter medlemmarnas behov
och onskemal. Detta ar en stor profilfraga
for oss; SEKO tar ansvar for bade med-
lemmarnas och foretagets utveckling.

Facklig kompetensutveckling

Lokalt fflrtroendevalda
Pa det lokala planet ska vi satsa pi utvec-
kling av ledarskap, kommunikation, argu-
mentation och mycket sjalvfortroendes-
tarkning och inte lika mycket som tidigare
pa att utbilda i lagar och avtal. En viktig
del av det fackliga arbetet ar att kunna
samverka enligt intentionerna i vart me-
dinflytandeavtal.

En mindre del av den fortroendevaldes
grundutbildning ar gemensam for alia.
Vidareutveckling ska sedan ske utifran
individuella forutsattningar, intressen och

behov.

Stodfunktionen
(Forhandlingsstod, A-kassa, Forsakringar
etc)

Det behovs specialister som stod till
basorganisationen och de maste ha gedig-
na kunskaper inom sina specialomraden
for att de lokala fortroendevalda ska kan-
na att de far det stod man behover ute pa
arbetsplatsen. Stodfunktionens utbild-
ningar kan delvis ske i generella utbild-
ningspaket, men maste ocksa komplette-
ras med individuell kompetensutveckling.

Centrala foretradare
En decentraliserad organisation kan bara
fungera om det fmns ett antal personer
med god overblick och omvarldsbevak-
ning pa den centrala nivan. Det galler for
fbretaget Posten och det galler for SEKO.
Central! placerade personer far natur-
ligtvis inte glb'mmas bort i kompetens-
sammanhang. De maste fa utbildning sa
att de kan fora kvalificerade diskussioner
utifran ett fackligt perspektiv om utvec-
klingen av foretaget. I takt med att Posten
far alltfler internationella kontakter och
partners maste SEKOs foretradare hanga
med och fa den kompetensutveckling som
kravs i det sammanhanget. Aven har
galler att kompetensutvecklingen maste
anpassas till individuella behov.

Medlemmarnas yrkesutveckling.

Yrkesutveckling ar ett nytt spannande
omrade dar vi som organisation kan dra
ett stort stra till stacken for att losa foreta-
gets problem med ett overskott av perso-
nal i produktionsledet (riskgruppen) och
ett behov av ny kompetens pa nya strate-
giska omraden (bristgruppen).

Riskgruppen.
For att motverka negativa effekter av
rationaliseringama maste vi satsa pa ett
kompetensutvecklingsprogram. Program-
met maste utvecklas i samverkan med
foretaget men aven med andra aktorer i
samhallet som lansarbetsnamnden och
kommunens utbildningsfb'rvaltning.
Kompetensutveckl ingsprogrammet ska
formas for alia de som hamnar i en risk-
grupp, dvs riskerar att bli arbetslOsa. Det
sjalvklara malet ar att eliminera negativa
personalkonsekvenser i samband med
rationaliseringar. Utvecklingen bor i
fb'rsta hand gora de mqjligt for vara med-
lemmar att konkurrera om de nya arbeten
som uppstar i Posten. Men SEKO ska
ocksa medverka ti l l en utveckling som
innebar att vara anstallda blir attraktiva pa
arbetsmarknaden utanfor Posten. Prog-
rammet kan innehalla saval generella

utvecklingsinsatser som individuella.
SEKO kan fullt ut skota och ta ansvar for
viss del av yrkesutvecklingen, exvis for
grundlaggande IT-kompetens.

Bristgruppen.
Mitt i arbetslosheten har bade vart eget
foretag och andra foretag svart att beman-
na de nya jobb som kraver nagon form av
specialistkompetens. Naturligtvis kom-
mer ett kompetensutvecklingsprogram for
riskgrupper att forbattra mojligheten att
hitta lampliga interna kandidater. Samti-
digt ar det inte realistiskt att alia som
hotas av arbetsloshet ska kunna slussas
over till de relativt fataliga nya specialis-
tjobben. Det behovs ett kompletterande
program for specialistutveckling. SEKO
ar ett fack for alia anstallda pa Posten. Vi
vill vara en attraktiv facklig organisation
aven for de som Posten kommer att rekry-
tera, liksom for de som satsar pa att gora
en karriar inom Posten. Vi maste darfor
kunna erbjuda gamla och nya medlemmar
individuell kompetensutveckling som inte
bara handlar om utveckling for att undvi-
ka arbetsloshet utan mer om den utvec-
kling som kravs for att kunna ga vidare
til l en mer kvalificerad befattning.

Utvecklingsprogram far inte vara statiska
men man maste b6rja nagonstans. De tva
programmen ovan ar en hjartefraga for
SEKO post och vi maste lagga all kraft pa
att o'vertyga ledningen om nodvandighe-
ten att satsa pa kompetensutveckling.
Programmen maste sedan forandras i takt
med att foretaget och samhallet forandras
och sa smaningom avlosas av nya pro-
gram. For SEKO post handlar satsningen
pa kompetensutveckling om ett nytt satt
att arbeta fackligt. Vi ska andra inriktning
pa utbildningen av fortroendevalda sa att
SEKO post pa alia nivaer aktivt och kvali-
ficerat kan ta ett medansvar for foretagets
utveckling. Vi ska aktivt driva och ta
ansvar for de anstalldas yrkesutveckling.
Pa sa vis kan SEKO post bli en strategisk
resurs, inte bara for medlemmarna utan
aven for foretaget och samhallet.

SEKO post
Koncernkommitten inom Posten
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Enkel biljett mot avregleringen
En kritisk kommentarer till SEKO posts f ramtidsprogram

Historieskrivningen
Programme! pastar inledningsvis att "SE-
KO ar ett framgangsrikt fack". Verklighe-
ten Sr ju att vi misslyckats pa flera avgb-
rande punkter just inom Posten. Avregle-
ringen och bolagiseringen genomfbrdes
trots vart aktiva motstand. Medlemmarna
bar som en direkt och indirekt fbljd av

' iessa politiska beslut utsatts fbr en rad
fbrsamringar under 90-talet; fbrsamringar
som man maste ga ett par generationer
tillbaka fbr att finna motsvarigheter till.

Varfbr fbrsbka dblja delta faktum?
^ Programmet pastar ocksi att "viharvarit

framgangsrika och uppnatt fackliga mal
som delegering, kompetensutveckling och
en sammanhdllen personalpolitik ". Men
fbrhaller det sig verkligen pa detta sStt? I
den politiskt beslutade och panikartade
omstruktureringen av fbretaget
har ju exempelvis all systemati-
serad utbildning raserats och det
pagar - i varje fall inom RiksnS-
tet - en hardhant strSvan mot en
likriktad och inskrankt arbetsor-
ganisation, som fbrsvarar allt
vad kompetensutveckling heter.
Det Sr fbrst pa den alba senaste
tiden som man - fbr att aterigen

—ta Riksnatet som exempel - bbr-
jat begripa att om man investe-
rar hundratals miljoner i nya
maskiner och skapar ett belt nytt
brevna't kanske det behbvs litet

—utbildning ocksa!

Paronformat
Enligt programmet ska SEKO bli ett "mer
paronformat fack":

"Ett paronformat fack har fa raka
beslutslinjer uppifran och ner utan
arbetar mer iprojekt och ndtverk"

Och sa ar det ju! Det raka beslutslinjerna
har alltmer suddats ut till fbrman fbr
kommitt^er, fbrhandlingsgrupper, etc, etc
- men ocksa starkt centraliserade fbr-
bundsmbten. Resultatet blir att den enskil-
de medlemmen och de lokala organisatio-
nema far halla pa och peta med sitt - men
far det svarare att bverblicka och aktivt ta

del i de centrala besluten inom organisa-
tionen. Aven om bade Posten och SEKO
centralt pratar mycket om att "tyngd-
punkten alltmer kommer att ligga pa den
lokala nivan" sa 3r ju verkligheten den att
de avgbrande besluten fattas lika mycket
- eller mer - centraliserat an nagonsin.

Och de ekonomiska resurserna, inte
minst, ligger kvar pa central niva!

Kompetensutveckling?
Under rubriken "Facklig kompetens-
utveckling" heter det i programmet att

fa det lokala planet ska vi satsa pa
utveckling av ledarskap, kommunika-
tion, argumentation och mycket sjdlv-
fortroendestdrkning och inte lika
mycket som tidigare pa att utbilda i

Kelt fbljdriktigt vill programmakarna
istallet ha "stbdfunktioner", som tydligen
ska besitta kunskaperna. Likasa ska de
centrala fbretradama ha den goda
overblicken och omvdrldsbevakningen.

En mycket egendomlig variant av "fac-
klig kompetensutveckling" som paminner
om arbetsgivarens uppfattning om kompe-
tensutveckling, som den ser ut ipraktiken.

Samverkan som kampmetod
Mot den har bakgrunden ar det inte kons-
tigt att man som en nyckelaktivitet, fbr att
anvanda ett i sammanhanget passande
ord, lanserar parollen "Samverkan som
kampmetod"!

Hela programmet genomsyras av derma
samverkanstanke. Lanseringen av samver-
kan som generalmetod grundar sig pa

uppfattningen att
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"Den stora spdnning-
en/motsdttningen i verk-
samhetsfragor finns inte
mellan Posten och de an-
stdllda utan mellan for eta-
get Posten och marknaden.
Parterna pa Posten har
gentemot marknaden ett
sammanfallande intresse,
vilket ar en god grundfor
samverkan "

lagar och avtal. En viktig del av det
fackliga arbetet ar att kunna samverka
enligt intentionerna i vart medinfly-
tandeavtal"

Suddigt skrivet
Det bar ar suddigt skrivet men andeme-
ningen maste vara mer pratutbildning och
mindre utbildning i konkreta fakta och
konkreta fbrhallanden. Min uppfattning
8r att en av de basta sjdlvfortroendestdr-
kande atgarderna ar att den fackligt fbr-
troendevalda fbrstar den verklighet man
arbetar mitt uppe i och kan lagar och
avtal men ocksa arbetsgivarens olika
styrsystem, exempelvis budget, produk-
tionssystem, etc.

Dahlsten
H2r finns det anledning att

fbrst backa ett steg. Posten hade fram tills
ett par ar sedan ensamratt pa viss brevbe-
fordran - kopplat till starka servicekrav.
Detta fbrhallande grundade sig pa politis-
ka beslut vilka i sin tur baserade sig pi en
hundraarig erfarenhet av ekonomisk och
social karaktar. Inte ens i detta I3ge var
det nagon sjalvklarhet att postledningen
och facket skulle ha samma uppfattning -
av det enkla skalet att agaren till Posten
var samma institutioner som fattade beslut
om avregleringen. Mycket riktigt tillsatte
man ocksa en chef - Dahlsten - vars
framsta uppgift var att inom Posten verk-
stalla avregleringen (detta ar f.b. den
framsta anledningen till varfbr Dahlsten
maste ga, oavsett om avregleringen bestir
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eller ej. Minst 95 procent av fbretagets
anstallda avskyr avregleringen och darfdr
gar del into att vanda utvecklingen i fbre-
taget med Dahlsten som chef).

Idag ar posten bade ett politiskt styrt och
marknadsreglerat fbretag. Det finns
ingenting som sSger att huvudsidan ar att
vi som anstallda bar ett gemensamt intres-
se med fbretagsledningen. Man kunde
6nska att det vore si, men verkligheten
talar ett annat sprak. Programskrivama
fbmekar inte motsattningen mellan arbete
och kapital - man namner den i program-
met; problemet ar att man har gett upp
in/or den!
Derma uppgivenhet ligger till grund bade

fbr hela samverkanskbret och den defensi-
va programskrivningen om Postens fram-
tid och vdra mil fbr den.

Avregleringen bra
Det ar med stor besvikelse som man laser
det gruppen har att komma med i av-
snitten om vara postpolitiska mal.

Man kan saga att det ar en helt fbre-
tagsledningsinriktat program. Nagon
annan har bestamt vissa saker och nu ar
det bara att anpassa sig till det:
Avregleringen har genomfbrts, alltsi ska

den finnas kvar. Den ar t.o.m. bra, efter-
som den resulterat i konkurrens, vilket ar
bra. Grundlaggande postservice, javisst -
men bara si lange den at lonsam. Riks-
tackande kassaservice kan vi tanka oss -
bara nagon betalar. Etc.

Lonsamhet
Den fbrsta punkten i "Vdrafackliga mal"
sags vara lonsamhet. Jaha. Men vad ar det
di som gjort - eller hotar att gbra - posten
olOnsamt? Det ar i fbrsta hand medvetna
politiska beslut som Oppnat fbr russin-
plockarna, som i sin tur ar till nytta fbr ett
antal storkunder.

Om Posten ska fortsatta att vara ett lOn-
samt foretag, om vi som anstallda ska
kunna kanna trygghet, om alia medborga-
re ska tillfbrsakras en god postservice
(och inte bara vissa "kunder" - Framtids-
programmet halkar in pi hbgems slippri-
ga sprikbruk om "kunder") maste det
framsta kravet bli politiskt och nigonting
i stil med "Fdrsvara den dagliga, riks-
tdckande post- och kassaservicen, till
rimliga och enhetligapriser". Det kraver
j sin tur nagon form av politiskt beslutad
reglering och antingen avgifter fbr dem

som fbrsbker sno at sig godbitarna eller
statsanslag till den som ska ta det ansva-
ret fbr postservicen. Det fbrstnamnda
borde vara att fbredra - varfbr ska skatte-
betalarna subventionera CityMail &co?

Privatisering
Framtidsprogrammet fbresprikar - bak-
om alia luftiga resonemang hit och dit -
motsatsen. Har ar budskapet den totala
avregleringen:
• Vi accepterar avregleringen och ddr-
meddeprivata alternativen (alternativen
• sa vackert!), skriver man pa flera stallen
och fortsatter pa ett annat stalle med, att
varje verksamhetsgren maste vara lon-
sam.
• Programskrivama har ingenting emot
en privatisering av
Posten: For de an- . _
stdllda inom Posten
spelar det inte sa stor
roll om staten ar dga-
re eller nagon annan.
Det 8r en god fortsatt-
ning p& bolagisering-
spolitiken. Man har
inte fattat att syfte
med bolagiseringen
och i fbrlangningen
en privatisering ar att
underlatta fbr politi- v

kerna att fbrsamra
postservicen - och darmed dra undan
fbtterna fbr vara jobb.
• Mot den har bakgrunden ar det inte sa
konstigt att det inte pa nagot stalle i prog-
rammet klart och tydligt utsags att SEKO
slass fbr att behilla en rikstackande dag-
lig postservice.
• Daremot namns kassaservicen i en av
de sammanfattande punkterna - men da i
negativ bemarkelse. Man vill namligen ta
bort kravet pa rikstackande daglig post-
service fran postlagen!
• Aven bvriga skrivningar om postens
verksamhetsinriktning bbr tas bort ur
lagen, anser programmakarna. Istallet ska
styrningen ske genom bolagsstyrelse,
bolagsstamma och bolagsordning, vilket
ar ytterligare ett saw att underlatta fbr de
politiskt ansvariga att fbrsamra servicen.
Men det begriper inte programskrivarna
i den drbmvarld dar de lever.

ansvarstagande, redo att fatta svara beslut
- till skillnad fran oss romantiska drom-
mare som lever i en fbrgingen tid. Na!

Det finns fbrvisso svara beslut som
maste fattas, beslut dar man som ledande
facklig fbrtroendevald miste ga i spetsen
och fbrsbka bvertyga - men inte bvertala!
eller manipulera! och kOra Over! - med-
lemmarna. Kassaervicens framtid kan
vara en sadan sak. Kanske bor antalet
kassakontor minskas. Men bbr da inte
SEKO skapa sig en egen uppfattning om
den saken och sedan driva den? Men det
gbr inte de som star bakom detta program.
Tvartom gbr de en dygd av att vara spar-
samma med att sld fast sanningar om
utvecklingen i detta avseende (medan de
daremot sprider en massa "sanningar" om
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Realister - Romantiker
De som skrivit - och antagit! - detta pro-
gram framstaller sig garna som realister,

annat!). Man kan darfbr konstatera att
programme! praglas av feghet!

Odugligt
SEKO posts framtidspolitiska program ar
odugligt och kommer antingen att negli-
geras eller bekampas av medlemmarna -
om och nar de far reda pi innehillet i det.

Trots att dar ocksi firms sidant som ar
bra. Vem fbrnekar att vi ska fbrbattra
tryggheten i anstalhiingen? Satsa pi kom-
petensutveckling? Ha ett verkligt inflytan-
de pi alia nivier i fbretaget? En arbetsor-
ganisation som praglas av delegering, fa
nivier, minimal overhead och som tar
hansyn till manniskan i arbetet? Fortsatta
(?!!) arbetet med att fbrkorta arbetstiden?
Och ge deltidsanstallda mOjlighet att
arbeta heltid? Bra och rattvis Ibn?

Hyckleriet
Problemet ar som sagt hyckleriet. Vad ar
det fbr trygghet nar den barande punkten
i programme! ar fortsatt avreglering och
nya massavskedanden ("riskgruppen",
som programskrivarna si poetiskt uttryck-
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er saken)?
Sett i ett stOrre fackligt perspektiv ar

POSTENS DILIGENSER

att demonstrera for jobb at dem som
saljer billig sprit men inte vill satsa en

krona pa att be-
hilla jobben at
dem som utfbr
den rikstackande
daglig postservi-
cen!

BILJETT
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programmet ett tydligt uttryck fbr den
ideologiska foruttnelsen inoni facket. Ett

^_ SEKO d2r ledningen satsar resurser pa att
ikicka 2.000 medlemmar till Bryssel fbr

Allvarligt
Problemt 3r all-
varligt. Den linje
som de ledande
SEKO-fbretradar-
na inom Posten
nu slagit in pa
(programmet til-

lampas redan i exempelvis SEKO:s re-
missyttrande om departementspromemo-
rian och uttalandet vid koncernstyrelsen
i december) hotar att splittra och sla
sender SEKO-facket inom posten.

De som leder SEKO-facket inom Posten
ar mer avreglerare 8n avreglerama sjalva.
De haller russinplockama under armarna
och fbrsvarar deras intressen: las remiss-
yttrandet Over departementspromemorian!
De fOr ett "branschresonemang" som gOr
att vi som arbetar inom Posten AB maste
friga oss varfbr vara jobb och anstall-
ningsforhallanden ska sattas pi spel till
fbrmin fbr ett antal torpeder. De driver en
linje som gOr det omOjligt fbr oss att fa
stod hos allmanheten i vir kamp f5r att sla
vakt om Posten och postservicen.

I fbriangningen maste vi faktiskt fraga oss
om SEKO ar ett fack fbr oss i Postenl

Jan Ahman

Jan Ahman ar sekreterare i Terminalklubbsstyrel-
sen

Om behovet av vaderkvarnar...
En kommentar till kritiken mot SEKO posts f ramtidsprogram
• Vem av oss anstallda i Posten AB kun-
de fbr nagra ar sedan forestalla sig att vi
skulle hamna i den situation vi idag befin-
ner oss i. "Posten maste anpassa sig i en
fbranderlig varld" havdar ledningen eller
"vi maste rationalisera fbr att bverleva".

—Postpersonal muttrar och svar, VIP:en
sjunker framforallt inom koncerndelen
Brev. Mangas bagare rann bver nar VD:s
Ibn hbjdes till motsvarande VD:nivi inom
naringslivet. Media hakade pa, det bar var

^~*;nkelt att fbra ut och latt att vinna poang
pi: personalen och gemene man gillade
inte nar Postens styrelse fullbordade bola-
giseringen pi si satt. I samma veva fort-
satte media med berOmmande ord om City
Mails kacka kepsar och uppstickarstil.
Posten ar fbrlegad och ute, Posten 3r dyr
och ger dilig service. "Kasino, det behb-
ver vi inte i Sverige, vi har ju Postverket.
Chansen till utdehiing ar lika stor" (Ronny
Eriksson i TV 2:s "Snacka om Nyheter",
januari 1998). Media levererar inte analys
utan saljer kanslor, men medborgarna
piverkas.

Miriam Salzer mi ha hittat och identifierat
Postens sjal. Idag kan man anta att den
fbrvaras nagonstans langt nere i en kallar-
lokal, eventuellt bland Postmuseums

lamnuigar. Och hur minga ar idag stolta
Over att jobba i Posten?

Nyliberalism
med bolagisering och avregleringar har
under den borgerliga regeringens tid fitt
fullt genomslag. Miinniskors varderingar
har kraftigt fbrandrats. Individualism har
vunnit Over solidariteten och krassa eko-
nomistiska varderingar har fbretrade. SAP
3r lacker och inne - facket och sossar, fbr
att inte tala om socialister ar ute. Minga
medborgare ar desillussionerade och tror
pi kilsuparteorin: de spelar ingen roll
vem som har den politiska makten - det
ena partiet ar lika gott som ett annat.
Andra tror pi iterstallare.

Avdemokratiseringen
och avpolitiseringen har slagit igenom.
Reaktionara strOmningar poppar iter upp,
medan vanstem ar passiv, langtar tillbaka
eller famlar efter alternativ. Realsocia-
lismens gigantiska sammanbrott och
avslOjande har lett dartill att kapitalismen
Icunnat sluta litsas och visar upp brutalitet
och rihet som piminner om fornstora
dagar. Det har gift si langt att mer kansli-
ga kapitalister bbrjat kanna obehag och

tala fOr fbrsiktiga regleringar.

Programmet da?
Hur ska man tolka det? I denna artikel ska
jag koncentrera mig till de avsnitt som

berbr fbrhillandet till postpolitiken. Janne
A har last "framtidsprogrammet" och ser
det som ett tecken pi 'ideologisk fbrrutt-
nelse' i facket. Ar det si? Janne dissekerar
nigra uttryck och meningar, konstruerar
egna motbilder och motsatser fbr att slut-
ligen krossa dem. Det gOrs skickligt och
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piminner inte si lite om Myrdal, Janne
aven han. Min besvikelse Over Jannes
lasning och di i synnerhet hans behov av
att hitta en motbild/fiendebild att bekampa
paminner om nagon som absolut ville
bekampa vaderkvamar. Formuleringen
om 'samverkan som kampmetod' ar fbr-
visso tragikomisk och miste ha sett varl-
dens ljus i ett av Sveriges manga mis-
sionshus. Men postprogrammet at nOd-
vSndig och huvudfragan HvsnOdvSndig att
besvara!

Blodigt allvar
Under iren som gatt har vi ofta upptratt
som besserwisser. Ledningen i Posten har
andi konsekvent fortsatt sin linje. Vi
SEKO-postare har beklagat oss, men nojt
oss med det. Reserverat har vi-oss an Over
det ena och andra. Och protesterat brevle-
des eller per fax. Politiska kontakter
knots, fbre och efter uppvaktningar och an
fler brev har fOrfattats. Med nigra de-
monstrationer har vi sOkt vacka allmanhe-
tens uppmarksamhet - i stort sett utan
resultat. Hur ar det di med framtidsutsik-
teraa for Posten AB?

Efter flera ars osakerhet borjar det
framsta att vi snart kommer att arbeta
inom ett krisforetag (se utredningen
Ohrling, Cooper och Lybrand). FOrslaget
till ny postlag (departementet) drar snart
it avregleringsskruven an hardare. Agaren
(staten) tar inte ansvar fOir oss anstallda,
agaren bryr sig inte om att produkten
(servicen) kommer att fOrsamras fOr all-
manheten (privatkunder, invanare och
fOretag fr f a utanfbT stora stader). Stats-
makten ar ofbrmOgen eller ointresserad att
agera efter egentligt egenintresse. Avreg-
lering som sades leda till effektivisering
och battre hushillning inom 'postmarkna-
den' leder till utdelning/expropriation av
statlig egendom och misshandel av f d
statsanstalld personal. Service- och
kosmadsvinster kommer storkunder tillgo-
do i storstadsomriden, medan Rest-Sveri-
ge far vanja sig vid att fa sSmre eller
dyrare service.

Omstruktureringen av postmarknaden
fortsatter i ensidiga konkurrensbanor och
kommer att leda till avsevarda servicefOr-
samringar nar laget fOr Posten AB, den
dominerande aktOren pi postmarknaden
fbrsviras an mer, resultatet av postpoliti-
ken kommer att spa pi den pigiende
avfolknings- och koncentrationspolitiken.

Opinionen i postfragan
har vi postanstallda inte kunnat vinna.
SEKO gjorde visserligen en ansats att
fbrklara avregleringens avigsidor, men
aven den politiska 'vanstem' i vid bemar-
kelse har inte lyckats Overtyga opinionen.
Den debatten kan naturligtvis inte vinnas
pi enskilt nationellt plan. Dessutom lyser
an si lange en samordnad facklig kampanj
bland Europas postfack med sin frinvaro.
Har hemma har det samtida brevnatsfias-
kot pi ett avgOrande satt skadat Postens
anseende hos allmanhet och postpersonal.
Ty varr har aven bland oss allt fOr minga
terminalarbetare hangivit sig it skade-
gladje nar detta intraffade.

En facklig strategi kan aldrig byggas pi
kanslor av vanmakt och skadegladje.
Kanslor och pistienden eller ett- "vad var
det vi sa" - racker inte till om man ska
Overtyga allmanheten om vart "postmark-
naden" ar pi vag. Andi verkar det para-
doxalt nog fortfarande vara si att minga
kamrater hoppas pi att 'nigot' kommer
att fOrhindra katastrofen, att 'nigon'
kommer att ingripa och att det inte blir
allvar.

Men fackligt agerande miste byggas pi
analys och realistiska krav. Framtidsprog-
rammet utgar uttryckligen ifrin att vi inte
bedOms kunna vanda utvecklingen och
iterreglera postmarknaden. Ar det fel? Ar
det fegt? Koncernkommitte" antog utkastet
till programmet i oktober - nu ska det
diskuteras.

Laget i Posten de narmaste
aren
ser sannolikt ut si har: staten/agaren fort-
satter att ge Posten diliga fOrutsattningar

att fungera som fOretag. 'FOretaget' var-
dagsrationaliserar men tvingas ta struktu-
rella grepp pi de omriden som ar minst
kansliga pi den politiska skalan. Riksnatet
kommer att vara ett prioriterat
omstruktureringsobjekt de narmaste iren.
Dilig fOretagsekonomi slir alltid hirdast
mot oss personal, och just derma diliga
fOretagsekonomi fOrsamras an mer genom
de servicekrav som enbart stalls mot
Posten AB. Inom koncernen uppvisar
nigra delar lOnsamhet. Logistik, Girot och
Brev gar fortfarande med vinst, medan
FOrsaljning (postkontoren) gir med fOr-
lust. Att stalla krav om bibehillen post-
och kassaservice liter fOrradiskt bra, men
avleder bara blicken frin de konkreta
problemet: ingen vill betala fbr den sam-
halleliga servicen!

Belastar man Posten AB med servicekrav
som staten fir gratis eller till underpris, si
fOrvarras situationen fOr oss anstallda.
Laget fbr vara kamrater inom kontorsnatet
ar redan si allvarligt att omfattande ratio-
naliseringar miste till snarast. I klartext
betyder detta: om inte staten levererar ett
omfattande miljardstOd fOr omstrukture-
ring av betalservicenatet si kommer flera
tusen kassOrer sags upp. Gor man inte
denna rationalisering si minskar man
dessutom andra koncerndelars fortlev-
nadschanser.

Vad ar radikalt?
Ska vi som medborgare och konsumenter
fortsatta och stalla krav pi servicemil till
agaren, samnia agare som i rollen som
arbetsgivare motarbetar och sager upp oss
som tack fOr visat intresse? Hur radikalt ar
det att som fOretradare fbr facket medver-
ka till en an snabbare sanering av statss-
kulden genom att inte ta betalt fOr tjanster
som vi i Posten AB utfOr? Ska vi gOra
samma felbedOmning som divarande GD
Dahlsten gjorde infOr bolagiseringen:
vinsten med stordriftsfOrdelar kommer
nog att tacka kostnaderna fOr den samhal-
leliga post- och kassaservicen. Den radi-
kala frigan ar: vem ska betala fOr kalaset?

Tre ansikten
Statens roll ar tredubbel i relation till
postmarknaden. Kommunikationsdeparte-
mentet staller upp vackra mil fOr postpo-
litiken; naringslivsdepartementet och
konkurrensverket svarar fOr
konkurrensbevakningen. Det fOrmodligen
tyngsta ordet har finansen - som nu i
dagama sett ur sitt kamerala perspektiv
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h'indrar Posten frin en rationalisering i
kontorsnatsfragan, eftersom denna nega-
tivt skulle paverka fbrsaljning av Nord-
banksaktier. NSr regeringen inte ens kan
se postfrigan ur ett helhetsperspektiv, ska
da vi postanstallda vara solidariska med
kommunikationsdepartementet och stalla
upp pa servicekrav och darmed fbrbundna
kostnader? Medan ett annat departement
forva'grar oss betalning/ersSttning for
dessa?

Huvudet i sanden - men bibe-
hallen stolthet?
Visst kan man kanna besvikelse Over art
utvecklingen gar at fel hill. Men det krSvs
3ndi art vi agerar och tanker i rationella
banor. Art tanka om och skilja mellan
fackliga roller - hur fttrhaller vi oss till

- foretaget och hur fOrhiller vi oss till poli-
tiken/agaren - 3r mer nfldvandig an forr.
Innerst inne betraktar nog de fiesta posti-
sar sig fortfarande som samhallsbarare.
NSr koncemkommitten uppdrog at en

^~grupp art fOrfatta ett 'framtidsprogram'
skedde det bl a mot denna bakgrund.

F6randringama mom olika delar av kon-
cernen kommer under de narmaste aren-
vara si omfattande och svira art vi blixt-
snabbt miste kasta in oss i denna diskus-
sion och reda ut vad vara fackliga ut-
gingspunkter b5r vara. Problemen 3r och
kommer att vara sapass svara och akuta art
ett samfallt agerande gentemot agaren/-
staten blir nodvandig. Behovet av samver-
kan med ledningen i denna och andra
utvecklingsfragor tjanar bade ett offensivt
och defensivt syfte, men andrar inget i
grunden pa de olika roller vi har som
parter i arbetslivet. Avregleringen pa post-
marknaden i kombination med ny teknik
m m kommer sannolikt leda till omfattan-

de uppsagningar i koncernen. Vagar man
inte presentera den bilden for medlem-
marna sa ar detta ett utslag av feghet.

Behovet av fackligt- politiskt
arbete
far i si fall en annan inriktning. Andrade
roller dvs starkare motsattningar till sta-
ten/agaren kraver en annan strategi. Har
kommer 3ven EU-perspektivet in. Utan ett
Skat internationellt fackligt samarbete
kommer vi att fa allt svarare att klara vara
uppgifter. Allt detta medfOr att vi maste
andra itskilligt i virt s3tt att arbeta och
prioritera.

Programmet
garanterar inte trygghet at alia inom kon-
cernen, vilket fackligt program kan klara
det med trovardighet i behall? Ar det
hyckleri att pasta detta? Att stalla saker pi
sin spets och dra slutsatser efter ir som
medfbrt avgOrande fbrandringar - 3r det
fel? Ar det fel att s6ka mobilisera an-
stallda och ledningen till ett gemensamt
stallningstagande gentemot agaren.

Ar det fel att tillsammans med koncern-
ledningen kr3va att agaren ska ta sitt
ansvar och skjuta till omstruktureringsme-
del i miljardklassen? Visst kan man hilla
med om att vir situation ar speciell, med
en agare som vill smita undan ansvaret
gentemot det egna fbretaget och dess
personal. Framtidsprogrammet ar baserad
pi en analys som for flertalet medlemmar
sakerligen ar omvalvande och kan kannas
feltankt. Hur ska vi nu g6ra nar vi inte
lyckades hindra avregleringen? Fortsatta
att bekampa den och/eller se till att konse-
kvenserna for oss blir minimerade? Dis-
kussionen darom tar nu fart och fir fdr-
hoppningsvis den rivstart vi behOver!

PO Brandeker

PO Brandeker ar kassor i terminalklubbstyrelsen
och ordforande i Forhandlingsgrupp Terminal

LO-datorerna
Manga LO-mediemmar tick inte
sin LO-dator tevererad till julhel-
iger»i trots loften Iran leveran-
itdren TCMl teveranserna har
varit fdrsenade i upp till tva ma-
nader, vilket vackt mycket imtatr'
t̂i on .,;:'• V " ': ' --:";. ' ; - V . - . ^ ; . ' - , • ' • : "^ '.("•. •'"
tO diskuterar mimed TCW oni

en kompensation for de med-
lemmar som inte tick sin dator
lore j U I. V . : ; ' ' ; > : r : - : - : : ; - : - v . f" : '.''- "''.

For narvarande har qmkring
25000 d a to rpa k et s kic ka ts ut
900 da to re r gar nu ut med Pos-
ten varje vardag, och pa helger-
ha levereras 450 da to re r per
dag. Med den taktert raknar TCfVl
med att ha ibetet av de forsena-
de le ve ra n se rn a i borj an elle r i
irnitten av februari. Darefter ska
<len py erenskorn na leve ransti*
^Hfrt (hd'gst tre veckor frin del
|ttt TC Ni har fatt konteaktet) kun -
nahalJas.
totalt har 53000 LO-medlem«

mar anmalt att de vitt ha
tp-datorrti och 39000 hyreskpn-
trakt ar undertecknade. Forsalj-
nlngssiffrprna tyder pa att in-:
Cresset lor LQ-datorn har varit
|arskHt$tort bland SEKO;$
med lemma r. SEKOutgor knappt
|> prpcent av LO:s medlemmar,
itien har kdpt If prpcent av da-
to rer n a. Komm u n a i s me d le m -
rnar (30 procent av U3;s) har
flarernot bara kopt 25 prpCent
|iv d atPrerna , (Lb-tldntriigen
98-01-16)

;

Katte; SEKQpost Qstsfornam«

plus tips & tricksfAdress:
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Avs: SEKO post
Klubb Terminaler Stockholm
17300 TOMTEBODA
AdressSndhng: se nedan\r pa Natet

• Terminalklubben har som bekant
(?) en egen hemsida pa Internet. Dar
firms inte bara senaste nytt fran klub-
bens omrade, utan ocksa de avtal som
vi arbetar under, information om med-
lemsavgifter, fb'rsakringar, pensioner,
mm, mm. Adressen till klubbens hem-
sida finns pa forstasidan i Facktuellt.

Forbundets hemsida, www.seko.se,
ar under ombyggnad och en ny och
innehallsrikare sajt utlovas till februa-
ri! Koncernradet, d.v.s. SEKO posts
hogsta fackliga organ, oppnar ocksa
en egen sida vid arsskiftet. Den kom-
mer tyvarr att ligga pa Postens
interna nat, vilket inte sa manga
har tillgang till.

Oppnat eget
Fler avdelningar och klubbar
inom SEKO post har fdljt Ter-
minalklubben i sparen och opp-
nat egna hemsidor! Varmland-
savdelningens sida hittar man
pa www.sekopost.s.se och
Orebroarnas har adress
www .for t unecity.se-
/svedala/storgatan/6/. Skane-
avdelningens sidor ligger pa
Torget med adress
www.torget.se/us-
ers/l/1606/hemsidan/. Grannar-
na i Postakeriklubben har ny-
l i g e n o p p n a t eget :
home6.swipnet.se/~w-62852/. Det
senaste tillskottet till fackliga lankar
ar SEKO post 6st, som oppnat en fin
sida: wJ. 112. telia. coml-ul 120205O/.

Kanada
En tjusning med Internet ar ju just
detta, att man kan se - och lara av -
hur grannarna har det. Och inte bara i
vart land, utan ocksa - si langt sprak-
kunskaperna racker - varlden over.

De kanadensiska postisarna har
oppnat en intressant hemsida med

adress www.cupw-sttp.org. Det kana-
densiska postverket utsatts f.n. for
ungefar samma behandling som vart
svenska. 1996 lade man ner hela
gruppreklamsutdelningen och 10.000
anstallda fick ga (till i basta fall de
privata firmer som fick ta over verk-
samheten.) Nu racker det inte med
detta, utan nya avskedanden, mer del-
tid, fler tillfalligt anstallda, hardare
arbetstakt, etc, planeras. Det kanaden-
siska postfacket bedriver en kampanj
for att posten skaforbattra servicen
och inte fb'rsamra den, vilket skulle

radda manga jobb. Man slass ocksa
for att statens vinstkrav och lonerna
for topptjanstemannen ska sankas,
vilket skulle ge utrymme for battre
anstallningstrygghet och arbetsvillkor
for medlemmarna i CUPW. I borjan
av december strejkade 46.000 pos-
tanstallda kring dessa krav. Strejken
fick avbrytas efter tva dagar sedan
parlamentet stiftat en tvangslag, som
skulle innebara boter for varje enskild
med ca 5.000 kronor/dag om man
fortsatte strejken!

Fa kanner till
Jag skulle tippa att fa av Facktuellts
lasare kanner till den har historien.
Den anses inte tillrackligt intressant
av vara media, inte ens i den lilla
fackforeningspress som finns kvar.

Dessutom ar det sa att vi inte har na-
got eget postfack, utan tillhor ett kon-
glomerat utan egen identitet. Darfor
faller sadana har postintressanta fra-
gor mellan stolarna.

Det gor att vi, medan vart svenska
postala koncernfack grubblar over hur

man kan hja'lpa till med att sla
vakt om "avregleringen" far nqja
oss med information via Natet.

Dagens arbete
Nyhetsbyran IPS, www.ips.org
rapporterar dagligen om fackliga
nyheter pa sin hemsida bade pa
svenska och (utforligare) pa eng-
elska (och en rad andra sprak).
Fria fackforeningsinternationa-
len (ICFTU) har ocksa nyhetsbe-
vakning pa sin hemsida,
www.icftu.org. Dagens arbete,
www.dagensarbete.se, industri-
fackens nattidning, har bra ut-
landssidor, dar man bl.a. kan lasa
om den kanadensiska strejken.
Nyheterna ar som regel skrivna pa

engelska och hamtade fran IPS, IC-
FTU, och andra sidor.

Favoriter
Lycka till i surfandet! Och nar du
slarvat bort detta nummer av Facktu-
ellt, sa finns alltid de senaste lankarna
pa Terminalklubbens hemsida, som vi
hoppas ligger hogt upp bland dina
Favoriterl

Webmaster
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