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Avtals- 
rörelse
I år är det återigen dags 

att förhandla om ett nytt 
kollektivavtal. Seko Posten 

ansvarar för förhandlingarna 
mot PostNord. s6–8

POSTEN

Vad innebär varan-
nandagsutdelning?
I och med de brevvolymerna 
vill nu PostNord testa varan-
nandagsutdelning. För Seko 
Posten är inte antalet utdel-
ningsdagar det viktiga utan 
heltiden och arbetsmiljön. s4

Seko hoppar  
av Las-förhandling
–Vår bedömning är att vi 
aldrig kan ställa oss bakom 
en sådan förändring, speciellt 
med anledning av situationen 
i PostNord den kommande ti-
den, säger Sandra Svensk. s3

Johan Lindholm, ordförande:

Att kombinera samhällsupp-
drag med god lönsamhet 
kommer vara en svårlöst 
ekvation de kommande åren 
men det innebär inte att vi 
går mot en konkurs. s2
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Seko Postens styrelse Ordförande har ordet.

Kontakt

	O Ministermöte

Seko Posten
www.seko.se/posten
sekoposten@postnord.com
105 00 Stockholm
facebook.com/SekoPosten

Kontaktuppgifter till din klubb hittar du på sid 11.

Följ Seko Posten  
på Facebook
O Varje vecka lägger vi ut nyheter, bil-
der och länkar på vår Facebook-sida.
O Du som är medlem i Facebook söker
helt enkelt på ”Seko 
Posten” och klickar
sedan ”gilla” för att 
följa sidan.
O Du som inte är 
medlem i Facebook 
går in på  
www.facebook.com/ 
SekoPosten
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En konkurs är långt borta
Media har den senaste tiden rapporterat flitigt om situationen i PostNord och rubrikerna har 
varit alarmerande. Allt startade när Dagens Nyheter publicerade en artikel om att PostNord 
går mot en konkurs. Detta skedde efter att de fått tillgång till en rapport konsultföretaget 
McKinsey gjort för bolaget på uppdrag av ägarna, dvs svenska och danska staten. Rubrikerna 
är olyckliga då man ska ha klart för sig att det ska otroligt mycket till för att ett statligt bolag 
med ett samhällsuppdrag ska försättas i konkurs. 

Inflationsmålet är 2,2 %, så 
industriarbetsgivarnas bud når 
inte ens upp till golvet för en 
reallöneökning. Kort och gott 
ett skambud! 
Daniel Hansen, ledamot i Seko Postens styrelse

1,4 %
Den löneökning arbets-
givarna inom industrin 
anser att du är värd.

Den 28 januari träffade Seko 
näringsminister Ibrahim Baylan 
(mitten) för att diskutera 
PostNords utmaningar. Vi lyfte 
bland annat våra medlemmars 
perspektiv, vikten av en bra 
arbetsmiljö, att heltid ska vara 
en rättighet och bra omställning 
för anställda när det behövs. 

Vägen dit är lång och skulle dessutom bygga på ett 
scenario där företagsledning, styrelse och ägare 
drabbas av handlingsförlamning. Andra medier 

har hängt på DN:s artikel och som vanligt när postfrågor 
diskuteras, präglas många inlägg av stor okunskap och 
upprörda känslor

Att situationen är problematisk är däremot ingen 
nyhet. Under de senaste veckorna har jag och mina 
närmaste arbetskamrater i Seko Postens styrelse åkt 
runt i landet och träffat fackliga. På dessa möten har vi 
pratat om de problem som kan uppstå de kommande 
åren när brevvolymerna och därmed intäkterna kraftigt 
minskar. Att kombinera samhällsuppdrag med god 
lönsamhet kommer vara en svårlöst ekvation de kom-
mande åren men det innebär som sagt inte att vi går 
mot en konkurs. 

Det som däremot kan göra situationen de kom-
mande åren problematisk är att PostNord inte kan lösa 
problemen med vikande volymer av egen kraft. Man 
tittar förvisso på en ny produktionsmodell, så kallad 
X/Y, men det räcker förmodligen inte på några års sikt 
om PostNord ska klara av att stå på egna ben ekono-
miskt. Sannolikt kommer det också behövas finansiellt 
tillskott, dvs skattefinansierat stöd, vilket kräver beslut i 
Sveriges riksdag och därmed uppbackning från politiskt 
håll. Ska man vara realistisk så handlar ett sådant stöd 
i första hand om att täcka upp kostnader för servicen 
i glesbygd. Det var därför positivt att näringsminister 
Ibrahim Baylan för en tid sedan meddelade att han är 
öppen för just detta.

 

Från borgerligt håll är man snabba med att tycka 
till om postservicen, att svenska folket ska kunna 
förvänta sig att posten kommer fram. Däremot är 

de inte lika konkreta när det kommer till förslag på hur 
det ska lösas. Det kanske finns goda skäl till detta 
eftersom de knappast bidragit till att hjälpa Pos-
ten/PostNord. Jag tänker bland annat på fusionen 
med Danmark, där dåvarande näringsminister 
Maud Olofsson agerande var djupt naivt och där 
svenska staten genom aktieägaravtalet ”gav bort” 
makt och ägarandel till danska staten mot en 
engångssumma. 

2017 spelade Seko en helt avgörande 
roll för att möjliggöra ett ekonomiskt 
tillskott på 2,2 miljarder till PostNord 
för att komma tillrätta med situa-
tionen i Danmark. När det så små-
ningom är Sveriges tur förutsätter 
vi att politikerna är beredda att ta 
ansvar även för den svenska delen. 

Våra medlemmar behöver handlingskraft från politiskt 
håll, inte handlingsförlamning, pajkastning eller billiga 
twitterutspel. Det är riksdagen som fattar beslut om ny 
postlagstiftning samt finansiella tillskott och det åter-
står att se vilket politiskt stöd som finns för att backa 
upp samhällsuppdrag och PostNord. 

När det gäller Danmark tror jag vi alla är överens om 
att det samgåendet blev misslyckat. Maud Olofsson 
gjorde onekligen en extremt dålig affär och svenskarna 
blev lurade. Det är ändå viktigt att konstatera att lön-
samhetsproblem i Danmark och vikande brevintäkter 
i Sverige är helt olika bekymmer. Det är naturligtvis ett 
stort problem att den danska verksamheten gått kraftigt 
minus i allt för många år, vilket i sin tur påverkat hela 
PostNord. Men vi måste samtidigt vara medvetna om 
att Sveriges brevvolymer knappast kommer öka och 
bli en blomstrande affär om bara Danmark försvin-
ner ur bilden. Sverige är ett glesbefolkat land med stor 
geografi vilket innebär att varje tappad procent av brev-
volymer slår hårt ekonomiskt. Där ligger den största 
”utmaningen” för den svenska delen av PostNord. 

Att bryta upp bolaget är dessutom inte enkelt och 
kräver full enighet mellan länderna då röstlängden 
på bolagsstämman är 50–50. Så även om Sverige 

hade velat lämna in papper om en skilsmässa så är det ing-
et beslut man ensidigt kan fatta då Danmark och Sverige 
måste bli överens om att gå skilda vägar. Rent fackligt kan 
vi i dagsläget inte heller överblicka vad det skulle få för 
konsekvenser våra medlemmar. Vilket Posten AB skulle 
den svenska ägaren vilja ha om PostNord skulle brytas 
upp? Det är många frågor som är viktiga att analysera om 
och i så fall hur en sådan brytning ska genomföras.

Vi kan förvänta oss stora förändringar de kommande 
åren pga. digitaliseringen. Som facklig organisation 

måste vi också i fortsättningen lägga ner hårt fack-
ligt arbete för att PostNords förändringarna sker 
på ett ansvarsfullt sätt gentemot våra medlemmar. 
Fokus ska som alltid inriktas på heltidsanställ-
ningar, god arbetsmiljö och schysst omställning. 

Till skillnad från digitaliseringen så är detta saker 
vi kan påverka om vi är konsekventa och håller 

ihop. Hur utformningen av samhällsuppdra-
get ska se ut i framtiden är något politiker 
utifrån måste ta ställning till, utifrån det 
behov som finns för privatpersoner och 
företag. Den viktiga frågan vi vill ha svar 

på är däremot vem som ska betala för den 
samhällsservice politikerna vill ha utförd. O

Johan Lindholm är ordförande i Seko Posten
johan.lindholm@postnord.com

Johan Lindholm
Ordförande
010-437 97 61
johan.lindholm@ 
postnord.com

Sandra Svensk
Kassör
010-436 12 86
sandra.svensk@ 
postnord.com

Daniel Hansen
Ledamot
072-232 99 61
daniel.hansen@ 
postnord.com

Siv Andersson
Ledamot
070-980 97 61
siv.k.andersson@ 
postnord.com

Patrick Theodorsson
Ledamot
010-436 18 31
patrick.theodorsson@ 
postnord.com

Ida Lindouf
Ledamot
073-376 25 02 
ida.lindouf@postnord.com

Mårten Pavlov
Ledamot
070-243 89 32
marten.pavlov@ 
postnord.com 
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NYHETER
Arbetsrätt.

Seko hoppar av förhandlingarna 
kring lagen om anställningsskydd

Slutförhandlat. Så klart vore det mycket bra om dåliga anställningsformer avskaffas, men inte på bekostnad av tryggheten för alla, menar Sandra Svensk, Seko Posten. FOTO: DREW BEAMER/UNSPLASH

	O Under en längre tid har represen-
tanter för de olika förbunden inom 
LO och Svenskt Näringsliv disku-
terat en lösning kring frågor om 
anställningstrygghet, turordnings-
regler och omställning. Detta med 
anledning av att regeringen, med 
utgångspunkt i januariavtalet, till-
satt en utredning för dessa frågor. 
Regeringen har dock sagt att om 
parterna enas om en modell är det 
detta som ska gälla i stället för ut-
redningens framtida förslag.

Efter detta besked har parterna 
fört diskussioner och Seko har varit 
representerade i detta arbete. 

– Vår bild är att det inte direkt 
hänt någonting konkret i förhand-
lingarna fram tills vi fick informa-
tion om att så faktiskt inte var fal-
let, säger Sandra Svensk, ledamot 
i Seko Postens styrelse och i Sekos 
förbundsstyrelse. 

– Det som uppdagades var att det 
skett förhandlingar vid sidan av och 
att dessa var betydligt mer långt 
gångna. I detta fanns avgörande de-
lar som vi aldrig kan ställa oss bak-
om, fortsätter Sandra. 

Det handlar om att parterna ville gå 
vidare med att ta bort kraven på sak-
lig grund vid uppsägningar. Vad som 
skulle förstärkas i gengäld är oklart 
men ett avskaffande av allmän viss-
tid, AVA, som anställningsform har 
diskuterats. 

– Det vore så klart mycket bra om 
dåliga anställningsformer avskaffas, 
menar Sandra, men inte på bekost-
nad av tryggheten i samtliga anställ-
ningsformer. Vår bedömning är att vi 
aldrig kan ställa oss bakom en sådan 
förändring, speciellt med anledning 
av situationen i PostNord den kom-
mande tiden. Där är vi beroende av 

ett starkt anställningsskydd i grun-
den för att kunna hitta så bra och 
rättvisa omställningslösningar som 
möjligt om det skulle bli nödvändigt.

Vad som händer med förhandling-
arna är i skrivande stund oklart. 
Seko, tillsammans med övriga för-
bund som lämnat, menar att dessa 
rimligtvis inte kan fortsätta. De som 
lämnat representerar trots allt mer 
än hälften av det totala medlems-
antalet i LO. Kvarvarande förbund 
hävdar å sin sida att en majoritet av 
förbunden fortfarande står bakom 
förhandlingsprocessen i dagsläget 
och att de därmed bör fortsätta. 

– Andra förbund får stå för sina 
ställningstaganden fullt ut själva. Vi 
kan bara konstatera att för vår del 
passerades en gräns både vad gäller 
innehåll och tillvägagångssätt i ar-
betet. Vi kan inte se någon väg fram-
åt under rådande förutsättningar, 
avslutar Sandra. 
Mårten Pavlov
marten.pavlov@postnord.com

NYHETER
Tipsa oss!
sekoposten@postnord.com
facebook.se/sekoposten

Tillsammans med fyra andra förbund valde Seko i december att lämna arbetet med 
att förhandla fram en ny överenskommelse kring lagen om anställningsskydd, LAS. 

Det som uppdagades var 
att det skett förhand-
lingar vid sidan av och 
att dessa var betydligt 
mer långt gångna. I detta 
fanns avgörande delar 
som vi aldrig kan ställa 
oss bakom.
Sandra Svensk, ledamot i Seko  
Postens styrelse och i Sekos  
förbundsstyrelse
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NYHETER
Vikande brevvolymer.

Vad innebär  
varannandagsutdelning?

Bakgrund

Bakgrunden är att brevvolymerna 
stadigt minskar i Sverige. Sedan 
millennieskiftet har PostNord tap-
pat ungefär 50 % av de totala voly-
merna. Samtidigt har PostNord en 
lagstadgad skyldighet att utföra det 
samhällsuppdrag som innebär att 
brev skall distribueras till samtliga 
avlämningsställen i landet med en 
befordringsgång på två vardagar och 
ett kvalitetskrav på 95 %. För detta 
uppdrag erhåller PostNord ingen er-
sättning från staten utan bolaget för-
väntas finansiera detta på egen hand. 
Brevet har fram tills nu varit tillräck-
ligt lönsamt för att kunna finansiera 
samhällsuppdraget i hela landet. 
Detta börjar bli allt svårare att klara 
trots att e-handeln ökat kraftigt med 
en stor ökning av paketvolymerna de 
senaste åren. Detta är en utveckling 
som framförallt beror på den ökande 
digitaliseringen och som inte är unik 
för Sverige. Faktum är att de övriga 
nordiska länderna redan övergivit 
brevutdelning fem dagar i veckan.

Seko Postens inställning

Som medlem undrar man kanske 
hur Seko Posten ställer sig till en 
ny produktionsmodell. Svaret är att 
det inte är antalet utdelningsdagar 
i sig som är avgörande för fackets 
uppfattning. Seko Posten har natur-
ligtvis inget principiellt emot att vi 
fortsätter att dela ut brev fem dagar 
i veckan men om det i takt med fort-
satta brevvolymsminskningar leder 
till fler deltidstjänster, större andel 
tidsbegränsade anställningar och en 
sämre arbetsmiljö så kan en föränd-
rad produktionsmodell vara en lös-
ning. Vi tror inte att staten kommer 
kliva in och fullt ut och finansiera 
samhällsuppdraget, därför krävs an-
dra åtgärder för att förhindra att det 
blir de anställda som måste betala 
priset via sämre anställningsvillkor. 
Om en ny produktionsmodell kan 
vara en sådan lösning så är Seko 
Posten beredda att överväga det. 
Det förutsätter naturligtvis att det 
bygger på heltid så långt det är möj-
ligt, en god arbetsmiljö och en an-

svarsfull omställning för de arbets-
kamrater som de kommande åren 
måste hitta ett annat arbete utanför 
PostNord.

X och Y
Den modell man tittar på, och som 
än så länge är en arbetshypotes, ut-
går från att allt som skall distribu-
eras delas upp i ett tjockt (X) respek-
tive tunt (Y) flöde. Det tjocka flödet 
innehåller alla produkter d.v.s. van-
liga brev, ODR, varubrev och pa-
ket samt en ny produkt än så länge 
kallad snabb-brev. Det tunna flödet 
blir då allt detta förutom de vanliga 
breven och ODR. Vid införande av 
varannandagsutdelning kommer 
postnummer fördelas på X respekti-
ve Y områden och varje region kom-
mer att vara delaktiga i indelningen 
utifrån sin geografi. Hela model-
len bygger alltså på att vanliga brev 
delas ut varannan dag och övriga 
produkter varje dag. Kör man i ett X 
område på måndag så har man med 
sig både brev, paket och varubrev. 
I Y området samma dag delas då 
paket, varubrev och snabb-brev ut 
men inga brev. 

Arbetsvariation
Det är viktigt att vi i samband med 
införandet av en ny produktions-
modell delar på alla förekomman-
de arbetsuppgifter som finns på 
våra arbetsplatser. De murar som 
fortfarande finns på många hubar i 
landet mellan brevbäring och skåp-

bil måste rivas. Om vi skall kunna 
skapa en organisation som i huvud-
sak bygger på heltidsanställningar 
så kräver det att vi varierar mellan 
det tjocka och tunna flödet. Det 
kommer innebära att man ibland 
kanske måste arbeta på andra ar-
betstider än det man gjort tidigare. 
Det innebär också att man ibland 
måste utföra arbetsuppgifter som 
man inte är van vid. Alternativet är 
mycket sämre eftersom det sanno-
likt leder till deltid i större omfatt-
ning. Dessutom är arbetsvariation 
viktigt utifrån ett arbetsmiljöper-
spektiv. Ett ökat arbetsinnehåll där 
man måste kunna fler saker gör 
även att vi anställda inte blir lika 
utbytbara än vad som annars skulle 
vara fallet. 

Körkortsfrågan
En ny produktionsmodell kommer 
att aktualisera körkortsfrågan. I stora 
delar av landet är detta inget stort 
problem men vi vet att en del brev-
bärare, framförallt i storstäderna, 
saknar körkort idag. Om vi skall 
lyckas med att bygga en organisation 
som företrädesvis bygger på heltid så 
förutsätter det att man har körkort. 
Vi vet också att arbetsrätten gör det 
möjligt för arbetsgivaren att säga upp 
anställda som saknar körkort med 
motiveringen att tillräckliga kvalifi-
kationer saknas. 

Vad händer nu?
Under det här året kommer ingen-
ting att ske som får personalkon-
sekvenser eller kundpåverkan. Pla-
nen är att en hub i Lund kommer att 
börja testa modellen under kvartal 
3 men utan att det då uppstår en 
övertalighet. Därefter är tanken att 
en utrullning i övriga landet kom-
mer att starta från 2021. Med tanke 
på att en ny produktionsmodell san-
nolikt kommer innebära en reduce-
ring av antalet anställda i brevbä-
ringen med kanske så mycket som 
30 % ser vi även ett behov av att se 
över vårt nuvarande personalom-
ställningsavtal. Detta kommer bli 
en fråga i de kommande avtalsför-
handlingarna med PostNord i sam-
band med årets avtalsrörelse. Om 
vi anställda vill påverka hur våra 
arbetsplatser skall se ut med en ny 
produktionsmodell måste vi redan 
nu börja diskutera hur vi vill ha det. 
Ta upp frågan på medlemsmöten 
och arbetsplatsträffar. Prata med de 
fackliga företrädarna på arbetsplat-
sen eller i regionen. O
Patrick Theodorsson
patrick.theodorsson@postnord.com

Som en konsekvens av vikande brevvolymer och 
därmed lägre intäkter jobbar PostNord just nu med 
ett projekt som går under namnet Solo. Projektet 
arbetar med att ta fram en ny produktionsmodell 
som innebär att vanliga brev inte delas ut varje 
vardag i framtiden. Det är dock viktigt att poängtera 
att inga beslut ännu är fattade men troligtvis 
kommer det formella beslutet tas av PostNords 
koncernstyrelse någon gång under detta år. 
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NYHETER
Chaufförbristen.

”Jag kände att jag kunde  
brevbäring och ville utvecklas”

Hur kommer det sig att du började 
jobba på Postnord?

– Jag har en släkting som jobbar 
på Postnord och hon har berättat en 
massa historier från jobbet. Det ver-
kade kul att vara brevbärare så jag 
sökte mig hit. Jag började som prak-
tikant och sen blev jag anställd.
Vad tyckte du om jobbet till en början?

– Det var jobbigt men roligt.
Efter några månader bestämdes 

det att brevbärarkontoret som Ma-
tilda var anställd på skulle läggas ner 
under 2019. Verksamheten skulle in 
i IPM och bli HUB och depå. Halva 
personalstyrkan skulle flyttas till 
brevterminalen och bilda HUB och 
halva skulle till en depå som sam-
lokaliseras med DIP/SOT. Valet var 
svårt för många brevbärare, skulle 
man följa med sitt ”vanliga” distrikt, 
söka sig till nya utmaningar, försöka 
hamna där ledarskapet var bäst eller 
nåt helt annat? 

För Matilda var valet lätt. Hon var su-
gen att prova att köra större bilar och 
testa paketdistribution. Alltså sökte 
hon till depån och sa till chefen där 
att hon ville prova att köra paketbil.
Vad var det som gjorde att du ville 
testa att köra sprinter?

– Jag kände att jag kunde brevbä-
ring och ville utvecklas. Jag är inte en 
person som vill gå samma linje hela 
tiden så jag ville testa något nytt.
Vad är den största skillnaden mellan 
att köra brev respektive paket? 

– Den största skillnaden är att det 
inte är lika låst i utdelningsmomen-
tet, du kan välja körordning själv. 
Men brevbäringens fyra flöden mås-
te du köra linjen som det är bestämt 
och kan inte variera körordningen 
men i paketdistribution kan du lägga 
upp det som det passar dig. Arbetsti-
derna är mer varierande. Kundmötet 
är en viktigare del av dagen när man 
distribuerar paket och de flesta är 
mycket trevliga.

Hur ser en vanlig arbetsdag som 
paketchaufför ut?

– Det finns ingen vanlig dag, ingen 
dag är den andra lik. Vi har paketsor-
tering två gånger i veckan, en mor-
gon och en kväll. Man letar upp sina 
burar med paket, man scannar dem, 
lastar dem, sorterar de sista paketen, 
scannar dem och lastar klart bilen. 
Sen lägger man körordningen och 

kör ut paketen fram till rasten. Efter 
rasten kör man resten paket samti-
digt som man gör hämtningar.
Vad är det bästa med att vara paket-
chaufför?

– Det är just friheten, att få lägga 
upp körningen som man vill.
Och det sämsta?

– Det sämsta är när det är mycket, 
men det är ju jobbigt i alla yrken.

Är det konstiga arbetstider?
– Det är varierande arbetstider 

men det är bra. Ibland börjar man 
04:00 och får sluta tidigt och det är 
bra. Andra dagar får man sovmorgon 
och det är också bra.
Är det krångligt med telefonen?

– Nej, bara man lär sig telefonen 
går det jättebra.
Är det inte väldigt tungt att arbeta 
med paket?

– Det är inte så ofta det är tunga 
paket. Har jag ett paket med t ex 
kattsand är det ju tungt till den por-
ten, sen är det klart. Pirran hjälper 
jättemycket.

– Brevbäring är också ett tungt 

jobb men på ett helt annat sätt med 
västen full av brev och reklam och 
grejer överallt. När man kör paket 
är det inte så många moment sam-
tidigt.

Funderade du över möjligheten att ta 
c-kort och börja köra lastbil?

– Jo, jag funderade men det är inte 
aktuellt nu, kanske i framtiden.
Vad vill du säga till andra som går och 
funderar över att göra något annat än 
brevbäring?

– Jag uppmanar till att prova nåt 
nytt, det är jättekul!
Vad tror du om framtiden för paket-
chaufförer och brevbärare?

– Framtiden för paketchaufförer 
ser ljus ut, folk beställer bara mer 
grejer.
Vårt kollektivavtal går ju ut i år och 
ett nytt ska förhandlas fram. Vad 
tycker du är den viktigaste frågan för 
postanställda?

– Den viktigaste frågan är löne-
ökningar i krontal. O
Ida Lindouf
ida.iindouf@postnord.com

Hej Ina! När började du arbeta inom 
PostNord? 

– Jag blev friårsvikarie 2006 på 
brevbärarkontoret i Lerum. Blev 
senare anställd i Lerum på deltid och 
sedan på heltid på brevbärarkontoret 
Lindholmen på Hisingen i Göteborg. 
2016 började jag på Skåpbil, först på 
Exportgatan och sedan våren 2018 
på den nya huben på Hisingen.
Hur kommer det sig att du bytte från 
brevbäringen till skåpbil? 

– Jag började köra Linas mat-
kasse under tiden jag fortfarande var 
brevbärare. Fick därefter frågan av 
arbetsgivaren om jag skulle kunna 
tänka mig att byta arbetsplats och 
börja köra skåpbil. Jag tyckte det lät 
intressant eftersom jag var lite trött 
på trappspringet och ville testa något 
nytt. Jag fick möjligheten att först 
prova under en tid och trivdes bra så 
jag är kvar sedan dess.
Vad är det för skillnad om du jämför 
brevbäringen med skåpbilsdistribu-
tion? 

– Paketdistribution är visserligen 
ett tyngre arbete men jag upplever 
inte att det är lika stressigt och en-
formigt som brevbäringen.
Är det bara du som bytt från brevbä-
ring till skåpbil på din arbetsplats? 

– Nej vi är totalt tre stycken som 
tidigare jobbade i brevbäringen som 
nu kör skåpbil.                                                              
Jobbar ni integrerat mellan brevbä-
ring och skåpbil på huben? 

– Nej inte så mycket som jag skulle 
vilja. Vi skåpbilschaufförer tar alltid 
med oss brevavtal om en slinga har 
det på sin vakt men brevbärarna kör 
aldrig skåpbil. Jag tror att vi behö-
ver bli mer integrerade, inte bara 
för att säkerställa heltid utan också 
för att det blir ett roligare och mer 
varierat arbete när man inte alltid 
gör samma sak.
Skulle du rekommendera andra brev-
bärare att testa skåpbil? 

– Absolut, men jag skulle även 
rekommendera skåpbilschaufförer 
att testa brevbäring. O

Patrick Theodorsson

I förra numret av Sekoposten skrev vi om chaufförsbristen med fokus på lastbils-
chaufförer. Vårt företag är stort och innefattar många olika yrken och därmed möj-
lighet att utvecklas, att byta bana och att kombinera olika tjänster. Matilda Gradin 
började som 18-åring jobba som vikarie på Postnord strax före sommaren 2017.

En annan som sadlat 
om till skåpbilschaufför 
är Ina Thorsson, 32 år.
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Avtal 2020
Text: Sandra Svensk, Patrick Theodorsson O	 Foto: José Figueroa

Fördjupning
Avtalsrörelsen

I
år är det återigen dags att förhandla om ett nytt kol-
lektivavtal. Seko Posten ansvarar för förhandling-
arna mot PostNord samtidigt som Seko förhandlar 
mot Almega. 

Vi träffade Sune Blomkvist som är central om-
budsman på Seko och passade på att ställa några 
frågor till honom om den kommande avtalsrörelsen.

Vilken är din roll i avtalsrörelsen 2020?
– Jag ansvarar för förhandlingarna och sitter vid 

förhandlingsbordet mot Almega. Tillsammans med 
Thomas Gorin-Weijmer som också är ombudsman på 
Seko leder jag förhandlingarna som till slut ska mynna 
ut i ett nytt kollektivavtal för bransch kommunikation 
där medlemmarna som jobbar på PostNord ingår. 

Till vår hjälp har vi en förhandlingsdelegation som 
består av förtroendevalda från de stora företagen som 
ingår i branschen.
Hur går avtalsförhandlingarna till?

– I och med att avtalet går ut den 31 juli brukar vi börja 
avtalsrörelsen någon gång i slutet av april med att byta 
avtalsyrkanden med varandra. Den 17 mars genomförs 
en avtalskonferens där vi fastställer våra yrkanden. 
Därefter godkänner förbundsstyrelsen våra yrkanden 
mot Almega.

– I juni brukar de ”skarpa” förhandlingarna börja och 
då kallar vi in förhandlingsdelegationen så att de finns 

på plats och kan diskutera förslag vi får från Almega. Det 
är den här tiden som är den mest intensiva i förhand-
lingen och går det bra har vi ett nytt gemensamt avtal 
innan semestern.
Vilka frågor förhandlar Seko och Almega om?

– Vi förhandlar om de frågorna som rör hela bran-
schen. Det kan vara arbetstidsfrågor, sådant som rör 
semester och sjuklön. Det är också på bransch som avta-
lets längd och hur stort löneutrymmet ska vara bestäms. 
Här har vi dock oftast ett märke att ta hänsyn till.

– Omställningsavtalet, frågor som rör ÖB-rätten, 80-
90-100 och arbetstidsmåttet är exempel på frågor som 
förhandlas mot PostNord.
Vad innebär det där ”märket” som ofta nämns i avtalsför-
handlingarna?

– Den löneökning vi kräver i förhandlingarna om nytt 
kollektivavtal hänger ihop med det så kallade industri-
avtalet som tecknas mellan fack och arbetsgivare inom 
den konkurrensutsatta industrin. När det blir dags att 
förhandla nya kollektivavtal är industrinsektorn först ut 
i Sverige. Deras avtalslängd och nivå har sedan slutet av 
90-talet fungerat som riktlinje för övriga avtalsområden 
inom Sverige. Det har historiskt blivit en bättre real-
löneökning för våra medlemmar än hur det var innan 
parterna skapade ett ”märke”. 
Ett annat ord som det pratas om är ”Knät”, vad betyder det?

I mitten av sommaren går Seko Postens 
kollektivavtal ut. Förhandlingarna om ett 
nytt avtal påbörjas under våren. 
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– Knät innebär att de medlemmar som har en låg lön 
genererar mer procent till den gemensamma lönepotten. 
Om märket blir 2,5 procent så innebär det att alla gene-
rerar 2,5 procent av sin lön till lönepotten. Om märket 
däremot blir 2,5 procent med ett ”Knä på 26 000 kronor” 
så räknas potten fram genom att de som tjänar 26 000 
kronor eller mer genererar 2,5 procent och de som tjänar 
under 26 000 kronor genererar 650 kronor till den ge-
mensamma potten. Det innebär att låglönade yrkesgrup-
per är vinnare med ett knä istället för enbart procent.
Vad innebär det att vi har en LO-samordning?

– Det innebär att LOs förbund lovar att hjälpa varan-
dra om man inte uppnår det som man är överrens om. 
Vi kan då lägga sympativarsel för att hjälpa ett annat 
förbund som inte kommer överens med sin motpart. 
Om exempelvis Byggnads har problem på ett avtalsom-
råde kan vi sluta dela ut brev och paket till de företagen 
de har tagit ut i konflikt (strejk) för att sätta press på 
byggarbetsgivarna.
Sista frågan som våra medlemmar ofta undrar över,  
Sune, när får vi strejka?

– Strejka kan vi inte göra innan den 1/8 2020, till dess 
är vi bundna av fredsplikt. Förhoppningsvis slipper vi 
strejka men om vi inte är överens om ett nytt avtal när 
det gamla går ut och vi inte ser att det finns någon annan 
utväg att nå ett avtal kan vi varsla om strejk. O

O Almega
Almega är en arbetsgivarorganisation som tillhör svenskt 
näringsliv (tidigare svenska arbetsgivarföreningen). 
PostNord är medlem i Almega. Det är Almega som är Sekos 
motpart i förhandlingarna om vårt branschavtal.

O Branschavtal
Ett branschavtal är ett kollektivavtal som reglerar an-
ställningsvillkoren för anställda i flera olika företag. Vårt 
branschavtal gäller förutom PostNord även de anställda  
i City Mail. Swedavia och Menzi som bedriver sin verk-
samhet på våra flygplatser är andra företag som omfattas 
av avtalet. Giltighetstiden för vårt nuvarande avtal är  
1 augusti 2017–31 juli 2020.

O PostNords villkorsavtal (PVA)
PostNords villkoravtal är ett s.k. företagsavtal. Det innebär 
att det bygger på branschavtalet med samma löptid men 
innehåller fler saker. I PVA finns t.ex. högre ingångslöner, 
lägre arbetstidsmått och förmånligare semesterregler än  
i branschavtalet. Avtalet förhandlas mellan Seko Posten 
och PostNord och genomförs samtidigt som branschavtals-
förhandlingarna.

O Förhandlingsdelegation
Avtalsförhandlingarna mot Almega leds av ombudsmän 
från Seko som tillsammans med 8 fackliga företrädare från 
de företag som omfattas av branschavtalet utgör förhand-
lingsdelegationen. Seko Posten har 5 platser i delegationen 
vilka väljs på Seko Postens årsmöte den 11 mars.

Förhandlingarna mot PostNord leds av Seko Postens 
styrelse.

O Tidsplan
Fram till den 31 januari genomför vi medlemsmöten runt 
om i landet. På varje möte enas man om de tre viktigaste 
frågorna som vi skall driva i de kommande förhandling-
arna.

Senast den 10 februari har vi sammanställt resultatet 
från alla medlemsmöten.

Fokusområden som skall ligga till grund för förhand-
lingarna mot PostNord fattar vi beslut om på Seko Postens 
årsmöte den 11 mars.

Den 17 mars genomför Seko en avtalskonferens där 
förhandlingsdelegationen väljs och yrkanden till bransch-
avtalet fastställs.

Den 30 april skall nuvarande avtal vara uppsagda.
Avtalsförhandlingarna beräknas inledas i maj månad.

O Medling
Om parterna (fack och arbetsgivare) inte blir överens 
om ett nytt avtal när det gamla löpt ut startar medling. 
Svenska medlingsinstitutet är en statlig myndighet som 
utser personer som har i uppgift att träffa parterna och 
undersöka möjligheter till kompromisser från båda sidor  
i syfte att få till ett avtal. Parterna måste först delta i med-
lingen för att senare kunna varsla om konflikt.

O Konflikt
Om man hamnar i en situation där förhandlingarna inte 
resulterat i en uppgörelse om ett nytt avtal trots medling, 
kan parterna varsla om konfliktåtgärder för att sätta press 
på motparten. Den fackliga organisationen kan t.ex. varsla 
om strejk då hela eller delar av medlemskåren lägger 
ner arbetet. Lite mjukare varianter kan vara blockad mot 
nyanställningar och mot övertidsarbete. Facket kan även 
vidta sympatiåtgärder som innebär att man stödjer en annan 
facklig organisation som befinner sig i konflikt. Det rör sig 
då om att medlemmar i andra fack inte utför arbete som är 
kopplat till den verksamhet som befinner sig i konflikt. Även 
arbetsgivaren kan vidta konfliktåtgärder. Då handlar det om 
s.k. lockout som innebär att fackets medlemmar utestängs 
från arbetsplatsen utan lön. Vid en eventuell konflikt kan 
den fackliga organisationen betala ut konfliktersättning för 
förlorad arbetsförtjänst.

Vi förhandlar om de frå-
gorna som rör hela bran-
schen. Det kan vara ar-
betstidsfrågor, sådant som 
rör semester och sjuklön. 
Det är också på bransch 
som avtalets längd och hur 
stort löneutrymmet ska 
vara bestäms. 
Sune Blomkvist,  
central ombudsman på Seko

Ordförklaring för avtalrörelsen

Konflikt

Medling

PVA

Bransch-
avtal
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En tydlig slutsats av enkäten är 
att en stor majoritet vill se ett 
lönepåslag med krontal, gärna 
med en brytpunkt för procent-
påslag. Detta har vi lyckats få 
igenom under de senaste av-
talsrörelserna och det innebär 
att alla som har en månadslön 
under brytpunkten genererar 
mer till den gemensamma pot-
ten än vad de skulle gjort med 
ett rakt procentpåslag, medan 
de som tjänar över brytpunk-
ten genererar den aktuella 
procentsatsen.
Mårten Pavlov, ledamot i Seko Postens styrelse

Ett sätt att ta reda på vilka frågor 
som är viktiga är att hålla med-
lemsmöten. En annan är att skicka 
ut frågor via exempelvis enkäter. 
Det har vi gjort inför de senaste 
avtalsrörelserna där vi haft en en 
längre avtalsperiod än ett år. Anled-
ningen till att vi inte gör det under 
en ettårig avtalsperiod är helt enkelt 
att vi inte hinner göra det med 
kvalitet inom den tidsramen. Under 
den period där möjlighet finns till 
detta måste vi istället fokusera på 
att informera om det nya avtal som 
precis tecknats. 

Samtliga medlemmar fick ett 
brev hem med inloggningsuppgifter 
till enkäten. Det kan vara bra att 
förtydliga, både för denna och för 
kommande undersökningar, att alla 
som svarar gör så anonymt. De indi-
viduella uppgifterna för inloggning i 
enkäten är bara till för att ingen ska 
kunna fylla i den många gånger. Det 
finns inget sätt att spåra vissa svar 
till enskild individ. 

Är resultatet tillförlitligt?
Det kan vi helt klart anse att det 

är. Drygt 25 % av medlemmarna har 

svarat på enkäten vilket är tillräckligt 
för att anse utfallet representativt. 
Andra faktorer ökar också förtro-
endet för resultatet. Det faktum att 
svaren på frågor om vad man tjänar 
eller hur länge man varit anställd har 
en så stor spridning, tyder på att det 
faktiskt är ett genomsnitt av med-
lemmarna som svarat, inte bara de 
som jobbat i företaget under lång tid.

En tydlig slutsats är att en stor 
majoritet vill se ett lönepåslag med 
krontal, gärna med en brytpunkt 
för procentpåslag. Detta har vi 
lyckats få igenom under de senaste 
avtalsrörelserna och det innebär att 
alla som har en månadslön under 
brytpunkten genererar mer till den 
gemensamma potten än vad de 
skulle gjort med ett rakt procent-
påslag, medan de som tjänar över 
brytpunkten genererar den aktuella 
procentsatsen. Inga pengar förloras 
över brytpunkten men det blir mer 
pengar in i potten från medlemmar 
i det lägre lönespannet, vilket natur-
ligtvis gör skillnad.

När det gäller vilka avtalsfrågor som 
är viktigast för medlemmarna så är 

det främst fyra frågor som sticker ut. 
Högre lön, starkt omställningsavtal 
vid övertalighet, bättre regler för 
nattjänstgöring och möjlighet att 
växla semestertillägg mot extra le-
dighet, är de som flest medlemmar 
vill att vi driver gentemot arbetsgi-
varen i kommande avtalsrörelse.

Högre lön och starkt skydd vid 
övertalighet är hyggligt självförkla-
rande. Vi ska naturligtvis kämpa för 
att lönerna ska upp och att vi har 
ett starkt omställningsavtal som 
skyddar medlemmar vid eventuell 
övertalighet. När det gäller möj-
ligheten att växla semestertillägg 
mot fler lediga dagar så är det något 
vi drivit tidigare. Den modell vi 
föreslagit bygger på att varje individ 
själv väljer om man vill avstå sitt se-
mestertillägg och att detta bekostar 
extra lediga dagar. Vanligtvis får du 

ju en högre lön under din semester 
än annars. Med denna modell skulle 
du, om du så önskade, få vanlig 
månadslön under din semester men 
i gengäld ha fler dagar ledigt.

Bättre arbetstidsregler kring natt-
tjänstgöring handlar om att det  
i vårt avtal finns skrivningar om 
att ha lägre heltidsmått för de som 
bland annat jobbar natt. Det är rim-
ligt att de som har de hälsomässigt 
sämsta arbetstiderna också har en 
kortare arbetsvecka. På senare tid 
har arbetsgivaren börjat planera för 
att maximera antalet arbetade tim-
mar och därmed ökat veckoarbets-
tiden för många nattarbetare med 
två timmar i veckan, trots att de 
faktiska arbetspassen bara föränd-
rats ytterst marginellt. Visst är det 
så att arbetsgivaren alltid kommer 
att försöka hitta vart gränsen går 
och placera sig så nära densamma 
som möjligt, rent avtalsmässigt. 
Men detta är en fråga som bottnar  
i vad man upplever som rättvist.  
En förändring av starttid med  
15 minuter kan leda till en två 
timmar längre arbetsvecka. Seko 
Posten har drivit denna fråga under 
många avtalsrörelser vid såväl 
förhandlingsbordet som i partsge-
mensamma arbetsgrupper. Det ska 
vi fortsätta med.

Vi har alltså nu från enkäten fått 
en tydlig signal om vilka frågor ni 
som medlemmar tycker är viktigast. 
Det går inte att överskatta betydel-
sen av detta. Stort tack till alla som 
tog sig tid att besvara enkäten! 
Mårten Pavlov
marten.pavlov@postnord.com

En facklig organisation bör vara demokratisk och 
medlemsstyrd och det innebär att vi faktiskt måste 
veta vad medlemmarna tycker. Detta blir extra 
viktigt inför en avtalsrörelse. Vi måste naturligtvis 
driva krav som vi vet att medlemmarna står bakom. 
Dels för att det är viktigt och dels för att veta att 
våra krav är förankrade i händelse av konflikt. Om 
vi ska välja att gå ut i exempelvis en strejk måste vi 
vara säkra på att vi står enade bakom våra krav.

Resultatet klart från avtalsenkäten

Ur förra numret av Sekoposten.

	O Avtalsenkäten.
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Ryktet om min död  
är betydligt överdrivet
	O Medias  

rapportering:  
PostNord nära en 
konkurs

	O Verklighetens 
rapportering:  
Resultatet för 
PostNord Sverige 
2019 blev +1,1 
miljarder

STÄLL DIN FRÅGA TILL SANDRA.SVENSK@POSTNORD.COM

Fråga 
om avtal

Sandra Svensk 
avtalsansvarig Seko Posten

Få mer info
seko.se/branscher/post/ 
seko-posten/

Vab.

Bra sagt Bakom rubrikerna

Chefen var 
också intres-
serad av att 
allt skulle 
bli rätt men 
det gick lite 
fortare med 
Sekos hjälp.
Birgit Weisel, brev-
bärare Strömsund

Ställ din fråga på sandra.svensk@postnord.com
Vi behöver din fråga senast 30 april.

Nu måste klassklyftorna minska på 
allvar och jämlikheten öka. Det är 
2020-talets stora strid. Vi vet att  
i ojämlika samhällen är brottslighe-
ten högre och skolresultaten sämre, 
folkhälsan drabbas och till och med 
den ekonomiska tillväxten påverkas 
negativt. Att tillåta stor ojämlikhet är 
helt enkelt vansinne.
LOs styrelse i en debattartikel 200213

Hjälp med  
felaktiga avdrag

	O När jag ringer Birgit på brevbä-
rarkontoret Strömsund en fredag  
i november kör hon dubbelt så myck-
et post för det kom inga brev med 
transporten dagen före. Men hon tar 
sig ändå tid att prata en stund. 

–Jag har hört att du har haft pro-
blem med löneutbetalningen, säger 
jag. Vad var det som hände?

Birgit berättar att hon har en fast 
anställning på 40 % men att den 
höjs tillfälligt vid behov med ett nytt 
anställningsavtal. I påsk hade hon 
semester sex dagar men arbetsgiva-
ren gjorde avdrag för tio semester-
dagar. I juni vabbade hon men fick 
löneavdrag på 2 000kr/dag.

Hur mycket övertid och mertid 
kan man jobba på ett år?
Du kan arbeta 210 timmar övertid och 160 timmar mertid 
på ett kalenderår. Om du arbetar både mertid och övertid 
får den sammanlagda tiden inte överskrida 265 timmar på 
ett kalender år.

Det finns också en begränsning för hur mycket övertid 
och mertid man får jobba per månad och 4 veckors period, 
50 timmar/ månad och 48 timmar på 4 veckor.

Om det är så att man väljer att spara övertiden och 
mertiden i ”komp” och tar ut tiden under året kan man 
jobba ytterligare så många timmar som man tar ut upp till 
taket.

Hur mycket ”komptid”  
får man spara?
Det är inte reglerat i vårt kollektivavtal hur många timmar 
man får spara i ”komp”. Jobbar man mer eller övertid 
väljer man vid varje tillfälle om man vill spara tiden som 
kompensationsledighet, ”komp” eller ta ut det i pengar.

Hej, jag jobbar mycket natt och 
undrar vad det är för skillnad på 
enkel och kvalificerad OB?
Enkelt OB tillägg utgår för den tiden man arbetar mellan 
klockan 19.00 och 22.00 och kvalificerad OB tillägg utgår 
för den tiden man arbetar mellan klockan 22.00 och 06.00 
en ”vanlig vardag”. Kvalificerad OB tillägg utgår även vid 
följande tillfällen:

O från klockan 19.00 på fredag till klockan 07.00 på 
måndag

O från klockan 19.00 på dag före trettondagen, lång-
fredagen, första maj, Kristi himmelfärdsdag, pingstafton, 
nationaldagen, midsommarafton, julafton och nyårsafton 
till klockan 07.00 nästkommande vardag.

O all tid på en vardag som både föregås och efterföljs 
av en sön- eller helgdag.

– Jag fick hjälp av Seko och nu är 
allt löst. Jag pratade med mitt Seko-
ombud Lennart som hjälpte mig att 
få kontakt med Sekos förhandlings-
ansvariga. Chefen var också intres-
serad av att allt skulle bli rätt men 
det gick lite fortare med Sekos hjälp. 

Efter Sekos kontakt med chefens 
chef fick Birgit tillbaka de pengar 
som felaktigt dragits. Efter det har 
hon vabbat igen och nu kommer hon 
att vara väldigt uppmärksam på vad 
det står på lönespecen. Och hon vet 
vad hon ska göra om det blir fel igen.

– Jag är väldigt nöjd med Seko, av-
slutar Birgit. O
Ida Lindouf

→

Följ hur avtalsrörelsen går på facebook.com/SekoPosten
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Organisationen

Sammanhållning. Det var så det en gång 
började. En och en var vi lätta att manöv-
rera ut. Det var enkelt för arbetsgivare att 
ställa arbetare mot varandra och säga att 
den som ställer allra lägst krav på arbets-
miljö och lön – den får jobbet. 

Sen insåg arbetarna att om de gick samman och ställde gemensamma 
krav på vad ersättningen för arbetet skulle vara, då blev de en motpart 
och en kraft att räkna med. Och de började betala till en a-kassa som de 

kanske aldrig skulle behöva nyttja, bara för att de som var arbetslösa skulle 
kunna klara sig utan att behöva sälja sig billigare än det de hade kommit 
överens om.

Som en ensam individ är det svårt att hävda sin rätt mot ett stort företag 
med chefer. Lokala chefer, mellanchefer, gruppledare, personalplanerare, 
HR, jurister, regionchefer och företagsledning mot en ensam anställd. Nä, 
det går inte. Vi måste vara många, gå ihop och tillsammans bilda en stark 
enhet – en fackförening. En förening som kan ta våra strider med arbetsgi-
varen både när vi är överens och när vi gör gemensam sak med de som har 
det svårast.

Med sammanhållning hjälper vi arbetsgivaren att fatta rätt beslut. Det 
som är bra både för oss och verksamheten. Det är inte en slump att vi är ett 
av de mest framgångsrika länderna i världen, det är för att arbetarna har 
organiserat sig och samarbetat med arbetsgivarna.

Jag tänker på mina år i PostNord och minns en gång i december när vi 
hade mycket övertid, hur stressen påverkade oss. Jag minns föräldern 
som grät i omklädningsrummet när det inte gick att hämta barnen i tid 

på förskolan idag heller. Alla fritidsaktiviteter som fick ställas in, att aldrig 
veta när man kommer hem på dagarna, att vara helt slut de timmar man får 
vila hemma. Jag minns när vi fick nog, hur vi samlades och sa till varandra 
att nu räcker det, chefen måste hitta en lösning. Inte alla tyckte det var bra, 
några av de yngre gillade att tjäna övertidspengar. Men de ställde upp för oss 
andra ändå. Vi sa nej allihop och skickade in Seko-ombudet till chefen. Che-
fen informerades om att han har två dagar på sig att hitta en lösning, efter 
det kräver vi att all övertid ska vara skriftligt beordrad. Nästa kväll syntes en 
nyanställd kille på klumpsorteringen som jobbade ikapp och såg till att vi var 
i fas nästa morgon. Det går om man vill.

Sammanhållning är också det som händer när en av oss plötsligt inte 
längre finns bland oss. Vi arbetskamrater samlas i tankar och ord om hur 
orättvist livet och döden är och vi lägger gamla meningsskiljaktigheter åt 
sidan. Sen går vi vidare, lite mer sammansvetsade.

Jag minns en tid när vi hade många praktikanter. På min arbetsplats gick 
det bra, praktikanterna jobbade alltid tillsammans med handledare och 
aldrig ensamma. Nästan alla av dem fick en riktig anställning på Postnord 
efter några månader. Men på ett brevbärarkontor i närheten användes en 
praktikant som gratis arbetskraft och fick gå brevbärarturer helt ensam. Så 
kunde vi inte ha det. Sekoombudet hos oss ställde besvärliga krav på att 
samverka allt som rörde praktikanterna, tills det andra kontoret fick ordning 
på verksamheten. Vår chef förstod att problemet inte var hos oss, att det var 
av solidaritet med den andra arbetsplatsen vi ställde krav. Det hjälpte och 
praktikanten är idag ingen praktikant utan en tillsvidareanställd brevbärare 
på 100 procent.

Det går om man vill. Vi vill och vi är starka tillsammans.
Det går att använda samma tänk på avtalsrörelsen. Som ni säkert 

vet går vårt kollektivavtal ut i år och det är hög tid att fundera på vad 
vi vill ha istället. Du kan se till dig själv och fundera över vad just Du vill ha. 
Och så kan du fundera över vad som är bra för oss allihop. Ska brevbärarna 
bekymra sig över tunga lyft på paketterminalerna? Ska medlemmar som 
bara jobbar dagtid ha en åsikt om natt-scheman på terminalerna? Tycker de 
som jobbat i 20 år att det är viktigt med höjda lägsta-löner? Inser vi värdet av 
sammanhållningen? 

Om vi håller ihop kan vi tillsammans och med enad röst peka på en speci-
fik fråga och säga att just det här tycker våra medlemmar är viktigt!

Ja, vi ställer upp för varandra. Vi har gjort det förut och vi kommer att göra 
det igen.

Tillsammans kan vi förbättra villkoren för alla som jobbar på Postnord. O

Ida Lindouf,  
ledamot i Seko  
Postens styrelse. 
Hon är brevbärare  
i Sundsvall.

Om vi håller 
ihop kan vi 
tillsammans 
och med enad 
röst peka på 
en specifik 
fråga och 
säga att just 
det här tycker 
våra med-
lemmar är 
viktigt!
Ja, vi stäl-
ler upp för 
varandra. Vi 
har gjort det 
förut och vi 
kommer att 
göra det igen.
Ida Lindouf

Hade du några funderingar eller någon oro innan du 
bestämde dig för 80-90-100?

– Det är klart att man funderade ett tag, jag har ju 
haft möjlighet att gå in i detta sen mer än ett år till-
baka.
Hur funkade det att hitta ett upplägg för din lediga tid?

– I höstas hade jag möjlighet att lägga ut ett antal 
semesterdagar på onsdagar under några veckor och 
det kändes som ett bra sätt att undersöka hur det 
skulle kunna bli om jag gick in i 80-90-100.
Hur trivs du med 80-90-100?

– Jag trivs också mycket bra med 80-90-100 och 
upplägget med att vara ledig på onsdagar fungerar 
mycket bra. Jag har ett antal projekt som jag håller på 
med och att kunna göra det på dessa dagar då frun 
och barnen är på jobbet är optimalt, påpekar Anders.
Skulle du rekommendera andra att gå in i 80-90-100?

– Absolut, om man känner att arbetsbördan är för 
tung så är detta en möjlighet att kunna ta ledigt utan 
att det får alltför stora ekonomiska konsekvenser.
Mårten Pavlov
marten.pavlov@postnord.com

	O Hallå där.

Anders Johansson 
trivs med 80-90-100.

	O Krönika.

Fakta 

Vad är 80-90-100?

	O 80-90-100 kan du välja som är heltidsanställd, har fyllt 
58 och har 20 års sammanhängande anställning i PostNord.

80 – Du arbetar 80 % av din heltid
90 – Du får 90 % av din månadslön
100 – Arbetsgivaren sätter fortsatt in 100 % till din 

tjänstepension

Har du en arbetskamrat  
som borde bli medlem i Seko?
I avtalsrörelser är det viktigare än någonsin att vi 
är många som är medlemmar i Seko. Våra löner och 
våra rättigheter står på spel. 

Har du en arbetskamrat som är nyfiken på att 
bli medlem, men vill veta mer om vad det innebär? 
Tipsa oss så tar vi kontakt med personen och berät-
tar mer.

För varje person du tipsar om som blir medlem  
i Seko skickar vi en biobiljett till dig!

Så här gör du för att tipsa Seko:
Skicka ett sms till 71350 med ordet Seko följt av ett 
mellanslag. 

Skriv sedan namn och mobilnummer till personen 
som är intresserad, så hör vi av oss till denne. För-
varna gärna personen om att vi kommer att ringa. 
För att vi ska veta vem vi ska skicka biobiljetten till 
– använd din egen mobil. 

Om personen du tipsat om blir medlem skickar vi 
dig en biobiljett. 
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Här finns vi

Seko Klubb Admin & Specialister
105 00 Stockholm
Tel: 076-768 63 43
jan-ake.t.larsson@postnord.com

Seko Posten Distribution Norr
Verkstadsgatan 12, 941 39 Piteå
Tel: 070-607 03 70
norr@sekodistribution.org

Seko Klubb Post Terminal Umeå
Flygplatsväg 8, 901 00 Umeå
Tel: 010-436 65 32
maria.mannberg@postnord.com

Seko Klubb Post MellanNorrland
Esplanaden 28, 852 36 Sundsvall
Tel: 010-436 64 00, 076-815 08 80
mikael.lidholm@seko.se

Seko Klubb Post Gävle-Dala
Box 939, 781 29 Borlänge
Tel: 076-826 63 26
helena.andersson2@postnord.com

Seko Klubb Post Uppland
Vretgränd 18, 753 22 Uppsala
Tel: 073-061 36 21
mats.o.pettersson@postnord.com

Seko Klubb Post Värmland
Orrholmsgatan 15, 652 15 Karlstad
Tel: 010-436 31 65
uno.melin@postnord.com

Seko Klubb Post Örebro
694 01 Hallsberg
Tel: 073-677 88 53
nordinqaz@hotmail.com

Seko Klubb Post Mellansverige
Box 680, 601 15 Norrköping
Tel: 070-980 97 61
siv.k.andersson@postnord.com

Seko Klubb Stockholm Norr
Box 1032, 171 21 Solna
Tel: 076-792 74 21
linda.edholm@postnord.com

Seko Posten klubb Stockholm
Byängsgränd 5, 120 00 Stockholm
Tel: 010-436 27 51
andreas.asp@postnord.com

Seko Posten Klubb
Rosersberg & Veddesta
Stålgatan 9a, 190 00 Rosersberg
Tel: 010-436 60 16
klubb631@gmail.com

Seko Klubb Utrikes
Box 141, 190 46 Stockholm-Arlanda
Tel: 070-980 30 70
kjell.e.pettersson@postnord.com

Seko Terminalklubb Stockholm Syd
Box 90121, 120 21 Stockholm
Tel: 0010-436 38 94
seko.postklubb.arstapt@postnord.com

Seko Klubb Terminal Öst
Terminalgatan 7, 571 00 Nässjö
Tel: 010-436 27 07
ann-charlotte.kling@postnord.com

Seko Posten Klubb Väst
Kruthusg. 17, Plan 4, 405 24 Göteborg
Tel: 070-43946 60 84
magnus.polhem@postnord.com

Seko Posten Terminalklubb Väst
405 10 Göteborg
Tel: 010-436 20 63, 070-980 09 70
hakan.hallengren@postnord.com

Seko Posten Syd
Box 50228, 202 12 Malmö
Tel: 070-243 89 32
marten.pavlov@postnord.com

STÄRK GEMENSKAPEN MED 
DINA KOLLEGOR

Missa inte chansen att söka 
aktivitetsbidrag för 2020.

�llt d� behöver veta �inns �� 
postnordplus.com/stories

Välkommen med din ansökan!Välkommen med din ansökan!
Vill du dela med dig av egna bilder med  
koppling till ditt arbete? Skicka dem till oss på:  
sekoposten@postnord.com. Nytagna eller smått 
historiska spelar absolut ingen roll!

!
Foto: Annica Sand, 
Ida Lindouf, Åsa 
Åsberg och P-A 
Andersson
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Tycker att viktigaste avtals-
frågan är semestern! Fler dagar 
och möjlighet att byta semes-
terersättningen mot fler lediga 
dagar. 
Stefan Bertrup, brevbärare Matfors

Lön är den viktigaste avtals-
frågan! Vi chaufförer tjänar för 
dåligt.
Joel Hiltunen, chaufför Sundsvall

Tycker att mer semester är 
viktigast (semesterväxling) 
frågan.
Aina Brzezinski, brevbärare Östersund

Möjligheten att kunna växla 
semesterersättningen till fler 
lediga dagar/semester.
Johan Spånberg, brevbärare Motala

Jag vill ta bort mertiden, är 
man deltidsanställd ska man få 
övertid för all tid man arbetare 
utöver den som man är an-
ställd på. 
Rosanna Soffici, Härryda paketterminal

Jag tycker planering och av-
stämning ska vara för samma 
period. Eller åtminstone att be-
gränsa möjligheten att ”flytta 
tid” inom kvartalet till exempel 
max 10 timmar.
Gittan Karlström, brevbärare Vimmerby

Jag tycker att heltid ska vara 
en rättighet, man måste kunna 
leva på sin lön. 
Ratko Terzic, Härryda paketterminal

Alla borde få möjlighet att 
arbeta heltid. Och att ta bort 
mertiden och betala övertid 
istället om man arbetar deltid. 
Annelie Cullberg, Härryda paketterminal

Att man inte skall kunna ha 
dubbla inställelser, att sam-
manhållen arbetstid under 
arbetsdagen gäller. Även 
rätten till tjänstledighet borde 
ses över och bli enklare. Idag 
får alla i princip nej rakt av, 
vi borde få godkänt i större 
utsträckning.
Peter Wallberg, Göteborgs Brevterminal

Vi borde få fler semesterdagar, 
som man fick förr. Att efter en 
viss ålder får man 28 dagar,  
31 dagar och till sist 34 dagar.
Önskar också att vi skulle 
kunna få lite mer pengar i av-
sättning till vår tjänstepension.
Angelica Alfaro Espinoza,  
Göteborgs Brevterminal

Vilken fråga tycker du  
är viktigast i avtalsrörelsen?

POSTEN

Högre lön

Fler  
semester-

dagar

Rätt till  
heltid


