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Avtalsrörelsen flyttas till hösten 

Den 17 mars skulle en avtalskonferens ha anordnats. På konferensen skulle yrkande 

mot arbetsgivaren i årets avtalsrörelse ha fastställts för Kommunikationsavtalet, det 

avtal som bland annat omfattar Seko-medlemmar i PostNord. Utifrån den rådande 

situationen med coronaviruset ställdes konferensen in och i fredags enades LO och 

Svenskt Näringsliv om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020. Detta innebär en 

prolongering av befintliga avtal till oktober/november. LO och Svenskt Näringsliv 

uppmanar nu också sina medlemsförbund att följa denna överenskommelse. Seko ser 

positivt på detta. 

– Att genomföra en avtalsrörelse under nuvarande omständigheter känns varken seriöst 

eller solidariskt. En del branscher befinner sig i djup kris och det blir svårt för facken att 

med kraft driva sina krav. Det är därför bra att det nu finns en överenskommelse mellan 

de centrala parterna, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko. 

– Det enda rimliga i nuläget är att parterna snabbt kommer överens om att prolongera 

avtalen, både de lokala och centrala avtalen. Det går inte att förhandla på lika villkor 

under dessa förutsättningar, fortsätter Valle. 

Seko kommer nu att ta kontakt med alla motparter för att prolongera våra centrala och 

lokala avtal. Det kommer givetvis att uppstå flera frågor med anledning av detta. 

Exempelvis, vad händer med kommande löneökningar med mera? När det gäller det 

tappade löneutrymmet under denna period så blir det föremål för den förhandling som 

äger rum senare i höst. Det är alldeles för tidigt att ge tydliga besked på exakt vad som 

kommer att hända. Det händer saker varje dag som påverkar förbundets branscher. Vi 

kommer löpande att återkomma även i denna fråga. 

– Vårt fokus nu är att hjälpa våra medlemmar att hantera den turbulens som råder i 

samhället och på arbetsmarknaden, avslutar. 

 

Är du inte medlem i Seko eller A-kassan?  
Gå in på https://www.seko.se/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 

kronor i månaden under det förstahalvåret. Avgiften till A-kassan tillkommer. Som 

medlem i Seko kan du känna dig tryggare. 
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