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Corona
Pandemi eller ej, paket och brev 
ska ändå levereras. Utan Sekos 
medlemmar stannar Sverige. s6–7

POSTEN

Nytt personal- 
omställningsavtal
Seko Posten och PostNord 
är överens om ett nytt per-
sonalomställningsavtal som 
gäller från den 1 juni. s4–5

Rättvisare  
semesterkoefficient
Koefficienten har tolkats 
på ett felaktigt sätt som 
resulterat i att flera av våra 
medlemmar förlorade se-
mesterdagar. Nu har vi nått 
en samsyn med PostNord. s3

Johan Lindholm, ordförande:

LAS-utredningen måste helt 
enkelt slängas i pappers-
korgen där den hör hemma. 
s2

SEKOPOSTEN
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Seko Postens styrelse Ordförande har ordet.

Kontakt

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
l Varje vecka lägger vi ut nyheter, bil-
der och länkar på vår Facebook-sida.
l Du som är medlem i Facebook söker
helt enkelt på ”Seko 
Posten” och klickar
sedan ”gilla” för att 
följa sidan.
l Du som inte är 
medlem i Facebook 
går in på  
www.facebook.com/ 
SekoPosten
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Släng LAS-utredningen 
i papperskorgen!
Coronasituationen präglar alla våra liv just nu på ett sätt som var svårt att se framför sig för 
bara några månader sedan. Arbetslösheten ökar dramatiskt och tyvärr har vi nog inte sett 
slutet på denna utveckling. Inom PostNord finns det däremot i dagsläget ingen överhängande 
risk för övertalighet på grund av Corona, tvärtom har det stundtals inom vissa delar av landet 
varit en tuff arbetsbelastning när hemleveranserna kraftigt ökat, likaså sjukfrånvaron. 

Det känns mycket bra att ha  
ett starkt omställningsavtal  
på plats, speciellt med tanke 
på kommande förändringar  
i brevverksamheten.
Mårten Pavlov, ledamot  
i Seko Postens styrelse

2,8
Så många miljoner 
arbetstagare påverkas 
direkt av avtalsrörelsen.

Förslaget är helt åt 
pipsvängen. Vi behöver 
mer trygghet på arbets- 
marknaden, inte mindre.
Valle Karlsson, förbundsordförande 
Seko, om innehållet i utredningen 
om förändringar i anställningstrygg-
heten.
FOTO: PERNILLE TOFTE

I april ökade exempelvis e-handeln med hela 44 % 
jämfört med samma tid förra året. För att lätta på trycket 
har Seko Posten under en begränsad period accepterat 

avsteg från våra kollektivavtal. Det handlar om att arbets-
givaren tillfälligt får använda mer bemanningsföretag, 
extraanställda och timavlönade än vad kollektivavtalet om 
bemanning medger, men också möjlighet för de personer 
som så önskar att jobba mer övertid än vad som annars 
är tillåtet. Viktigt att notera är att den tillfälliga överens-
kommelsen bygger på att ofrivilliga deltidare ska erbjuds 
utökad anställningsomfattning före avsteg kan göras.

Det finns naturligtvis mycket oro kopplat till risk för 
smittspridning, framför allt de som tillhör en så kallad 
riskgrupp. Det finns ingen mall att utgå från här utan 
det arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetet för att 
skydda dessa personer. Det kan exempelvis handla om 
en tillfällig anpassning av arbetsuppgifter, arbetstider, 
var man tar sin rast eller om det krävs andra åtgärder. 
Upplever man problem med en anpassning av arbe-
tet ska man prata med sin fackliga representant eller 
skyddsombud. 

På grund av pågående pandemi har LO och Svenskt 
Näringsliv enats om att årets avtalsrörelse skjuts 
upp. Vårt kollektivavtal skulle gått ut den 31 juli 

och i skrivande stund vet vi inte hur länge våra avtal är 
förlängda eftersom arbetsgivareorganisationen Almega 
dragit detta i långbänk. Detta agerande från Almega 
är inte OK och jag förutsätter att frågan får en lösning 
inom en snar framtid.

I förra numret av vår tidning presenterade vi utfallet 
från den avtalsenkät som samtliga medlemmar fick 
möjlighet att besvara i höstas. I utfallet kunde vi 
se att ett starkt omställningsavtal var en otroligt 
viktig fråga. Inte så konstigt med tanke på att 
PostNord är ett företag som varje år minskar an-
talet anställda, en utveckling som tyvärr lär tillta 
de kommande åren när varannandagsutdelningen 
börjar rulla ut. Vecka 22 blev Seko överens 
med arbetsgivaren om ett nytt Personal-
omställningsavtal som kommer börja 
gälla med start redan den 1 juni. Avtalet 
sträcker sig avtalsperioden ut samt 
nästkommande. 

Vår utgångspunkt i förhandlingarna 
har varit att de medlemmar som drab-
bas av övertalighet och tvingas lämna 

företaget ska få så goda förutsättningar som möjligt 
att hitta ett nytt arbete utanför PostNord. Men det är 
också viktigt att skapa förutsättningar för så många som 
möjligt att stanna kvar inom företaget och minska antal 
övertaliga. Omställning är mer än avveckling av antalet 
anställda, det handlar också om utveckling och möjlig-
heten att kunna gå från en yrkesroll till en annan inom 
företaget. Därför är det positivt att parterna, utöver avta-
let, också enats om inriktningar för utbildning och intern 
rörlighet i företaget. Fack och arbetsgivare har nu tagit ett 
stort ansvar för det framtida omställningsarbetet och det 
ett viktigt besked till alla medlemmar. För mig är det nya 
omställningsavtalet ett tydligt och positivt exempel om 
vad parter kan åstadkomma när man förhandlar på lika 
villkor där ingen av parterna har mer makt än den andra.

Avslutningsvis vill jag nämna några ord om en 
frågeställning där parterna inte har lika villkor 
och inte samma maktförhållanden. Jag tänker 

förstås på den s.k. LAS-utredningen som i grunden är 
ett resultat av Januariavtalet mellan regeringspartierna, 
Centerpartiet och Liberalerna. I detta Januariavtal har 
slagits fast att Lagen om anställningsskydd ska föränd-
ras till arbetsgivarnas fördel om inte parterna i förhand-
lingar kommer överens. I så fall ska en sådan överens-
kommelse bli lagförslaget. Det är inte svårt att förstå 
att parterna, i detta fall Svenskt Näringsliv, LO och PTK 
inte förhandlar på lika villkor

I juni presenterades en statlig utredning som föreslår 
stora förändringar i lagstiftningen för arbetsrätten, 
lagen om anställningsskydd. Förslaget är en katastrof 

och skulle, om det blir verklighet, leda till kraftigt 
ökade möjligheter för arbetsgivaren att säga upp 
anställda. Just nu finns det en stor oro med tanke 
på coronakrisen, många i Sverige har redan 
förlorat sina jobb och arbetslösheten lär öka 
ytterligare ju längre pandemin pågår. För mig 

känns det osannolikt att en socialdemokratisk 
regering i ett sådant läge, kan lägga fram 

ett förslag som så kraftigt skulle förskjuta 
maktbalansen till arbetsgivarens fördel. 
Utredningen måste helt enkelt slängas i 
papperskorgen där den hör hemma. 

Jag önskar dig och dina närmaste en 
avkopplande och frisk sommar!

Johan Lindholm, ordförande 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
073-063 50 66
siv.k.andersson@ 
postnord.com

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

Ida Lindouf
Ledamot
072-084 72 90 
ida.lindouf@postnord.com

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

Överens om en mer  
rättvis semesterkoefficient

Rättvist. Seko Posten och PostNord är överens om en ny tolkning av semesterkoefficienten. FOTO: TOOMAS TARTES/UNSPLASH

	l Dessa felaktigheter beror främst 
på att det lönerapporteringssystem 
som PostNord använder inte klarar 
av att lägga in rätt semesterkvot uti-
från vårt kollektivavtal. 

Detta har uppstått vid flera till-
fällen. 

Ett exempel är när man normalt 
jobbar 5 dagar i veckan men ibland får 
streckdagar utlagda på schemat vil-
ket kan leda till att det då dras mer än 
en semesterdag för varje dag man har 
semester. Antalet streckdagar varie-
rar mellan kvartalen och följer inget 
mönster vilket gör att den enskilda in-
dividen inte kan förutse vilken koef-

ficient man får. Streckdagar används 
ibland för att den totala arbetstiden 
ska stämma med det antal timmar 
man skall arbeta under ett kvartal. 
Streckdagar ska enligt PostNord inte 
användas för dem som normalt arbe-
tar heltid fem dagar i veckan men det 
förekommer trots allt. 

Ett andra exempel där man gjort fel 
är när man jobbar natt och har långa 
arbetspass. I dessa fall har PostNord 
lagt in 7.12 h (vilket är genomsnitts-
måttet för en arbetsdag för de som 
av förläggningstekniska skäl jobbar 
36 h) på schemat vid semestertillfäl-

let samtidigt som man får en semes-
terkoefficient utifrån antalet frida-
gar i månaden. Det innebär att den 
schemalagda arbetstiden under se-
mestern inte överensstämmer med 
hur man hade arbetat om man inte 
hade haft semester. Konsekvensen 
blir att den understigande tiden 
läggs ut vid ett annat tillfälle samti-
digt som man får en semesterkoef-
ficient som är högre än 1.0. 

Det har också uppstått problem 
när man jobbar hel eller deltid men 
har koncentrerad arbetstid det vill 
säga långa dagar som kompenseras 
med streckdagar. Ett exempel kan 
vara de som har 80-90-100 med en 
ledig dag i veckan eller att man är an-
ställd på 50 % och jobbar varannan-
dag 7.36 h och är ledig varannandag. 

Vår samsyn innebär att:
I exempel ett, om man får en el-

ler flera streckdagar utlagda på sitt 
schema ska det inte förändra se-
mesterkoefficienten som för den 
här gruppen alltid ska vara 1.0. Det 

innebär att för varje semesterdag 
man tar ut dras en semesterdag. 

Vid de andra exemplen, om man 
arbetar intermittent ska ett grund-
schema upprättas som någorlunda 
överensstämmer med minst ett 
kvartal. En normalarbetsdag beräk-
nas utifrån hur många arbetsdagar 
som förekommer under kvartalet. 
Semesterkoefficienten beräknas 
enligt följande: 5/genomsnittligt 
schemalagda dagar per vecka un-
der kvartalet. Antalet timmar för 
semesterdagen beräknas utifrån 
grundschemat. Resultatet utgör då 
semesterkvoten för det kvartalet. 

Syftet med semesterkoefficient 
är att man alltid skall kunna få ut 
det antalet semesterdagar som man 
har i sin anställning, varken mer el-
ler mindre. Är man t.ex. ledig en dag  
i veckan och har 25 dagars semester 
skulle det utan koefficient bli 30 da-
gars ledighet. Det är alltså av rättvi-
seskäl som man tillämpar detta. 
Sandra Svensk
sandra.svensk@postnord.com

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

Under en längre tid har Seko Posten fört diskussioner 
med PostNord om hur man i företaget valt att tillämpa 
semesterkoefficient. Vi ansåg att PostNord använde 
det på ett felaktigt sätt och att det resulterade i att 
flera av våra medlemmar förlorade semesterdagar.  
Vi har nu nått en samsyn i frågan och är överens om 
hur semesterkoefficienten ska tillämpas.
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	l Vi vet att vi står inför stora för-
ändringar inom företaget och att det 
kommer resultera i att antalet an-
ställda kommer att minska. Det nya 
avtalet innebär att det blivit större 
fokus på omställning och det ger 
bättre möjligheteter för våra med-
lemmar att lägga tid på att hitta nytt 
jobb utanför PostNord.

Det som har varit viktigt i diskus-
sionerna kring ett nytt personalom-
ställningsavtal är att fokus ska ligga 
på att hitta ett nytt jobb. Därför har 
vi sett till att det finns en skrivning 
kring möjlighet att få tjänstledigt 

för att prova nytt jobb och intern 
kompetensutveckling. 

Förutom huvudavtalet består 
avtalet av tre olika omställnings-
verktyg, bilaga 1 som reglerar vill-
koren för äldre medarbetare, bilaga 
2 Novum (tidigare Futurum) som 
används vid arbetsbrist och bilaga 
3 Omstart som reglerar villkoren 
för de anställda som inte längre har 
möjligheten att på grund av sjukdom 
arbeta kvar på PostNord.

Bilaga 1, består av 2 delar, delpen-
sion och villkor för de som omfattas 

av övergångsreglerna enligt PA-91. 
Dessa skrivningar kvarstår och dess-
utom har vi förhandlat fram ytterliga-
re ett verktyg som kan användas vid 
arbetsbrist vilket är att arbetsgivaren 
kan erbjuda en person med ÖB-rätt 3 
extra månadslöner för att avsluta sin 
anställning och gå hem i pension.

Den andra bilagan till avtalet är 
Novum (tidigare Futurum) och här 
har det skett en hel del förändringar. 

Förändringarna innebär att ar-
betsplikten är borta och att ersätt-
ningarna nu är avräkningsfria. Dess-
utom innebär det att innan någon 
måste lämna PostNord ska samtliga 
anställda på enheten, med minst fyra 
års tjänsteålder, få möjlighet att själv 
välja att lämna företaget med ett av-
gångsvederlag om 6 månadslöner.

Att arbetsplikten är borta ur avtalet är 
väldigt bra, det innebär att våra med-
lemmar kan fokusera på att hitta ett 

nytt jobb. I kombination med att er-
sättningen man får när man lämnar är 
avräkningsfritt stärker fokuset ytter-
ligare. Med avräkningsfritt menas att 
man kan ta ett nytt jobb redan efter 
en månad och får behålla den ersätt-
ningen som man fått från PostNord. 

Hur stor ersättning man erhåller 
beror på hur länge man har varit an-
ställd i PostNord samt ålder. 

l 4–6 års anställningstid: 9 må-
nadslöner

l 7–9 års anställningstid: 10 må-
nadslöner

l 10-års anställningstid: 12 må-
nadslöner

l Har man dessutom fyllt 55 år 
vid tidpunkten för inträdet i Novum 
utgår ytterligare två (2) månadslöner.

Man kan välja att få beloppet ut-
betalat som ett engångsbelopp, vid 
två tillfällen eller månadsvis. Väljer 
man månadsvis är dock beloppet 
inte avräkningsfritt.

Seko Posten och PostNord är överens om ett nytt 
personalomställningsavtal som gäller från den  
1 juni. Avtalet kommer inte att omförhandlas under 
hösten utan fortsätter att gälla även under nästa 
avtalsperiod. 

NYHETER

Novum.

Nytt personal- 
omställningsavtal
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NYHETER

Den tredje bilagan som heter om-
start reglerar villkoren för den som 
på grund av sjukdom inte längre kan 
arbeta kvar i PostNord.

Avsikten är att genom Omstart ak-
tivt arbeta för att ge de personerna: 

a) som varit sjukskrivna lång tid, 
eller

b) som varit sjukskrivna upprepa-
de långa perioder, eller

c) som har blivit, eller riskerar att 
bli, utförsäkrade av Försäkringskas-
san, hjälp att kunna hitta ett arbete 
utanför PostNord.

Omstart innebär att den anställde 
erhåller ett avräkningsfritt avgångs-
vederlag baserat på anställningstid:

l under 10 år: 4 månadslöner
l mer än 10 år: 6 månadslöner
Beloppet kan betalas ut som ett 

engångsbelopp eller månadsvis. Un-
der ett års tid har man dessutom rätt 
till stöd via TRR.
Sandra Svensk

Fråga: 

Om det konstateras en 
övertalighet på min 
arbetsplats, har då 
jag som har ÖB rätten 
första tjing att gå hem 
med förstärkt ÖB? 
Svar: Nej, du har inte rätt att gå hem 
däremot är parterna överens om att 
”omsorg vid övertalighet ska riktas 
mot äldre medarbetare”. Det är dock 
arbetsgivaren som i slutänden avgör om 
det finns möjlighet att erbjuda någon 
förstärkt ÖB eller 3 månaders arbetsbe-
frielse innan man tar ut sin ÖB pension, 
vilket är ytterligare en möjlighet till att 
minska övertaligheten. Det sistnämnda 
är nytt i avtalet.

Fråga: 

Jag har jobbat i 12 år 
på PostNord och har då 
enligt avtalet 12 måna-
der i Novum, rätt el-
ler? Kan jag då plugga 
i ett år eller måste jag 
hoppa in och jobba om 
det behövs? Jag vet att 
det förut fanns något 
som hette arbetsplikt, 
är det borta?
Svar: Det stämmer att du enligt avtalet 
erhåller ett avgångsvederlag motsva-
rande 12 månadslöner (14 månadslöner 
om du är äldre än 55 år) och ja du kan 
plugga under de 12 månaderna. I tidi-
gare avtal var det arbetsplikt när man 
valde att gå in i dåvarande Futurum 

som det hette men det har vi nu lyckats 
förhandla bort. Om man väljer att få be-
loppet utbetalat som en engångssumma 
eller vid 2 tillfällen kan man egentligen 
göra vad man vill, plugga eller ta ett 
nytt jobb och få ”dubbel lön”. 

Fråga: 

Jag har varit sjuk nu 
under flera år och nu 
riskerar jag att bli ut-
försäkrad från försäk-
ringskassa. Vad ska jag 
göra?

Svar: Då alla som är sjuka har sin egen 
unika historia går det inte att svara 
exakt vad du ska göra. Det beror lite på 
varför du är sjuk och vad du tillsam-
mans med din läkare tror om framtiden. 
Det du dock ska göra är att ta kontakt 
med ditt fackliga ombud eller skydds-
ombudet på din arbetsplats så hjälper 
de dig. Det finns en bilaga till avtalet 
som heter Omstart och det kan vara ak-
tuellt för dig. Omstart vänder sig till de 
som pga. sjukdom inte längre kan arbeta 
kvar inom PostNord.

	l TRR – Trygghetsrådet – är en stiftelse 
utan vinstintresse svars syfte är att 
stötta anställda som blivit uppsagda på 
grund av arbetsbrist, till nytt jobb. Som 
uppsagd har du rätt till rådgivning i två 
år. Rådgivningen stöttar dig i processen 
att hitta ett nytt jobb, starta företag 
eller börja studera. TRRs rådgivare kan 
vara bollplank och stötta med kompe-
tenshöjande insatser. Nio av tio aktivt 
jobbsökande får ett nytt jobb inom cirka 
sju till åtta månader.

Frågor och svar

Bilagor

l Då: Futurum 
4 eller fler tjänsteår. 1 månader i om-
ställning: 176 000 SEK (1 månadslön + 
150 000 i snabbhetspremie), 2: 202 000 
(2 månadslön + 150 000), 3: 228 000  
(3 månadslön + 150 000), 4: 224 000  
(4 månadslön + 150 000), 5: 220 000  
(5 månadslön + 90 000), 6: 206 000  
(6 månadslön + 60 000), 7: 182 000,  
8: 208 000, 9: 234 000, 10: 260 000,  
11: 286 000, 12: 312 000.

I Futurum räknades ersättningar av 
mot övriga inkomster så om du hittade 
ett nytt arbete upphörde ersättningen 
från Futurum. Dessutom fanns under hela 
denna period en arbetsplikt på PostNord.

l Nu: Novum
4–6 tjänsteår. Under 55 år: 9 månads-
löner (234 000 SEK). Över 55 år: 11 
månadslöner (286 000). 7–9 tjänsteår. 
Under 55 år: 10 månadslöner (260 000). 
Över 55 år: 12 månadslöner (312 000). 
10 eller fler tjänsteår. Under 55 år: 12 
månadslöner (312 000). Över 55 år: 14 
månadslöner (364 000).

I Novum är beloppen avräkningsfria. 
Detta innebär att även om du hittar ett 
nytt arbete efter en månad så betalas 
hela beloppet ut. Om du fyllt 55 vid 
inträdet så adderas två månadslöner till 
summan, oavsett tjänsteålder.
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Fakta. 

Trygghetsrådet
Skillnaden mellan Futurum och Novum
Samtliga exempel är beräknade utifrån en månadslön på 26 000 SEK

Delpension

Tjänstledigt

Omplacering

Kompetens-
utveckling

4 eller 6 månadslöner

Övergångs-
regler 

PA-91

Frivilligt 6 
månadslöner

Enligt tur-
ordning 9–14 
månadslöner

Äldre
För dig som är över 60 år

Novum
Vid övertalighet

Omstart
När du är för sjuk  
för att jobba kvar
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NYHETER
COVID-19

I pandemins spår

	l Många var oroliga att smitta skul-
le spridas via alkolås-modulerna 
men när besked kom om att de var 
helt säkra kom några brevbärare 
med idén att om alla människor an-
dades genom ett alkolås-munstycke 
skulle vi stoppa smittan i världen. 
Situationen blev snabbt mer seriös 
i april när antalet smittade ökade 
och smittan spred sig till tidigare 
odrabbade områden. I början av maj 
kände nästan alla av oss någon som 
hade smittan och i vissa fall var det 
inom den egna familjen. 

Corona har inneburit många sa-
ker för oss Seko-medlemmar på 
Postnord. När folkhälsomyndighe-
ten gick ut med rekommendatio-
nen att stanna hemma vid minsta 
symptom och regeringen beslutade 
att slopa karensavdraget, då drab-
bades vissa arbetsplatser av väldigt 
hög sjukfrånvaro vilket naturligtvis 
ökade arbetsbelastningen för öv-
riga anställda. Lokala chefer har 
blivit nervösa och dragit in ledig-
het för personalen, folk har ställt 
upp och jobbat övertid för att täcka 
upp mm. För att lätta på trycket har 
vi i Seko Posten tillåtit avsteg från 
vissa regelverk. Det handlar om att 
Postnord under en begränsad pe-
riod får använda mer bemannings-
företag, extraanställda och timavlö-
nade samt att den som vill får jobba 
mer övertid än vad som annars är 
tillåtet.

När man jämför med anställda på an-
dra företag kan man ändå konstate-
ra att det är ganska stabilt att jobba 
på Postnord under Corona-pande-
min. Inom sjukvården och andra 
branscher har arbetsbelastningen 
ökat. Seko har medlemmar på t ex 
flygplatser, båtar och tåg och där lig-
ger verksamheten ofta helt nere. Fö-
retaget vi jobbar på är ju en del av en 
större helhet och när allt fler männ-
iskor i samhället jobbar hemifrån 
och tillämpar social distansering 
ökar näthandeln. Hemleveranser av 
paket har ökat och pall/styckegods 
och ODR minskat. 

Många har känt oro, inte minst 
personer, eller personer med en 
nära släkting, som tillhör en så kall-

lad riskgrupp. Seko Posten har blivit 
kontaktade av många medlemmar 
som ställt frågor om vad som gäller. 
Arbetsuppgifter beroende på vilken 
yrkesgrupp man tillhör varierar, li-
kaså de olika riskfaktorerna. Det 
har därför inte gått att på förhand 
utgå från någon mall och säga hur 
man exempelvis löser situationen 
för en terminalarbetare med högt 
blodtryck, istället ska man alltid ta 
individuell hänsyn. Det är chefens 
skyldighet att säkerställa hälsa och 
arbetsmiljö, då måste man ta indi-
viduell hänsyn och anpassa arbetet 
så långt det är möjligt för att skydda 
personer som tillhör en riskgrupp. 
Det kan exempelvis handla om var 
man tar sin lunch eller att tillfälligt 
anpassa arbetsuppgifter.

Men när många tjänstemannayrken 
uppmanas att arbeta hemifrån för 
att begränsa smittspridning är detta 
som bekant en omöjlighet för Sekos 
medlemsgrupper. När Folkhälso-
myndigheten rekommenderar att de 
som har möjlighet bör arbeta hemi-
från för att begränsa smittspridning, 
är detta som bekant en omöjlighet 
för stora delar av Sekos medlems-
grupper. Därför är det otroligt vik-
tigt att arbetsgivaren gör allt för att 
skydda även de yrkesgrupper som 
inte har denna möjlighet.

Det har blivit tydligt i samhäl-
let vilka som har viktiga jobb. Dels 
genom den lista på samhällsvik-
tiga arbeten som MSB tagit fram 
för att säkra barnomsorg ifall skolor 
och förskolor stängs, där det var få 
tjänstemanna-yrken och många LO-
yrken med. Vår slogan ”Utan Sekos 
medlemmar stannar Sverige” har 
aldrig känts mer rätt.

Det blir också tydligt vad som är 
rätt och fel med vårt samhälle. 
Den största riskgruppen är vår 
äldre befolkning och vilka är det 
som tar hand om dem? Är det ut-
bildad fast anställd personal med 
trygg anställning och försörjning? 
Nej, oavsett om äldrevården utförs  
i hemmet eller på institution, om 
det är en privat utövare som vill 
tjäna pengar eller om man pres-

sat kommunen till samma nivå så 
är äldrevården en verksamhet med 
många osäkra och otrygga jobb. 
Tidsbegränsat anställda arbetar  
i betydligt högre grad trots att de är 
sjuka och den vanligaste orsaken är 
rädsla att förlora jobbet. Detta sam-
tidigt som vi uppmanas att stanna 
hemma när vi är sjuka. Den som 
bara jobbar på timmar kan inte an-
vända sig av det slopade karensav-
draget och får ingen sjuklön heller. 
Den som inte har en säker anställ-
ning kombinerar olika jobb för att 
dra in pengar och är därmed en ef-
fektiv smittspridare.

Den som inte har ett fast jobb vå-
gar inte larma om något är fel. Så 
misslyckades Sverige med att skyd-
da sin största riskgrupp, därför att 
pengar var viktigare än människor.

Världen vi lever i tycks fortsätta 
att vara orättvis och det finns bara 
ett sätt att motverka orättvisa – orga-
nisera dig!
Ida Lindouf
ida.lindouf@postnord.com

Corona-viruset drog in över Sverige i februari och 
har påverkat oss alla på olika sätt. I början cirku-
lerade många skämt om att man inte skulle dricka 
Corona-öl och när Postnord i mitten av mars plöts-
ligt förbjöd resor och större möten tyckte många 
att det var överdrivet. Det blev besöksförbud på 
våra arbetsplatser men det är svårt att stoppa 
smitta i ett logistikföretag. 

Så här har staten underlättat för 
arbetstagare under pandemin:
l Lättat upp a-kasseregler
l Slopat karensavdrag
l Inget läkarintyg första  
21 dagarna
l Betalar del av lön vid permit-
tering

Fakta. 

Fackliga och politiska 
åtgärder under  
coronakrisen

Så här har Seko Posten underlät-
tat för PostNord under pandemin
l Arbetsgivaren har under pe-
rioden möjlighet att använda be-
manningsföretag, extraanställda 
och timavlönade utöver de  
15 procent som avtalet medger.
l Extraanställningar kan tillfälligt 
överskrida 40 %.
l På frivillig basis finns det un-
der perioden möjlighet att arbeta 
övertid utöver vad som medges  
i kollektivavtal (vecka och 
månad). Övertid under perioden 
kommer dras av från det totala 
utfallet för året.
l Parterna regionalt ska löpande 
(veckovis) stämma av beman-
ningssituationen under denna 
period.

Uppskattad. I tuffa tider blir det extra viktigt 
att känna sig uppskattad. Kanske genom att 
bli bjuden på en extra fin fredagsfika. 
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NYHETER
Avtal.

Vad händer  
med avtalsrörelsen?

I pandemins spår

	l Den 20 mars enades parterna 
inom industrin att pausa förhand-
lingarna och prolongera de nu gäl-
lande avtalen till den sista oktober 
med ambitionen att återuppta för-
handlingarna den 1 oktober. LO 
och svenskt näringsliv har också re-
kommenderat samtliga fack och ar-
betsgivare att prolongera sina avtal  
i 7 månader dock längst till och med 
årsskiftet. 

Vad händer då inom vårt avtals-
område? Den 17 mars skulle vi ha 
genomfört en avtalskonferens för 
att ta fram förslag på yrkanden för 
förbundsstyrelsen att fatta beslut 
om. Tanken var också att vid det till-
fället välja en förhandlingsdelega-
tion. Nu kom tyvärr Corona i vägen 
och avtalskonferensen kommer i 
stället att genomföras digitalt under 
juni månad. Vårt kollektivavtal lö-
per ut den sista juli men det kommer 
att prolongeras eftersom det inte går 
att genomföra förhandlingar just 
nu. Nytt datum för när vårt kollek-
tivavtal löper ut är 31 december men 
det är för tidigt att säga när förhand-
lingarna kommer att påbörjas på 

allvar. En del saker kommer att för-
bli oklara fram tills dess att märket 
sätts men nu vet vi i alla fall när vi 
ska vara klara.

Den situation som vi befinner oss  
i nu innebär att förutsättningarna 
har förändrats. När LO förbunden i 
höstas blev överens om gemen-
samma krav på löneökningar m.m. 
så var utgångspunkten för de fack-
liga kraven hur det såg ut då och 
vad man rimligtvis kunde förvänta 
sig av den närmaste framtiden. De 
gemensamma kraven från LO byg-
ger på en samlad bedömning av hur 
saker som t.ex. samhällsekonomi 
och arbetslöshet utvecklar sig och 
vilket löneutrymme som förväntas 
vara rimligt och som leder till real-
löneökningar. Vid den tidpunkten 
hade vi ingen aning om att vi skulle 
drabbas av en pandemi bara några 
månader senare. Denna vår har vi 
kunnat se hur många företag går  
i konkurs och att arbetslösheten väx-
er till nivåer som vi inte sett i Sverige 
i modern tid. Parterna på arbets-
marknaden har i många fall tecknat 

avtal om korttidspermitteringar där 
staten gått in med stora summor 
för att undvika ännu fler arbetslösa. 
Även direktstöd till företag som tap-
pat stora delar av sin omsättning har 
det fattats beslut om. Framtiden är 
med andra ord väldigt oviss. När 
kommer samhället att fungera som 
vanligt igen? Hur lång tid tar det för 
ekonomin att återhämta sig? Kom-
mer arbetslösheten att fortsätta 
växa? Eftersom vi inte vet svaren på 
dessa frågor så blir det också väldigt 
svårt att ha någon uppfattning om 
hur mycket det kommer att påverka 
avtalsrörelsen. Vi kan vara helt säk-
ra på att arbetsgivarna kommer att 
hävda att det på grund av Corona är 
helt omöjligt med några större vill-
korsförbättringar för de anställda. 
För den fackliga organisationen är 
det samtidigt viktigt att leverera bra 
avtal som ger medlemmarna fort-
satt reallöneutveckling och bättre 
anställningsvillkor. 

Som ni förstår så befinner vi oss  
i en mycket osäker tillvaro. Förhopp-
ningsvis ebbar pandemin snart ut 
och förhoppningsvis kan vi i närtid 
återvända till en mer normal till-
varo. Om man slutligen skall peka 
på något positivt så kan man nämna 
att fackföreningsrörelsen ökar sitt 
medlemsantal just nu. Det är viktigt 
därför att det ökar våra möjligheter  
i att teckna kollektivavtal som ger lö-
neökningar och förbättrade anställ-
ningsvillkor.
Patrick Theodorsson
patrick.theodorsson@postnord.com

Det är en fråga som många säkert ställer sig i dessa 
Coronatider. Kollektivavtalen inom industrin som är 
normerande för övriga avtal på svensk arbetsmark-
nad löpte egentligen ut den 31 mars och ett nytt 
avtal skulle börja gälla från den 1 april. På grund av 
den pågående pandemin så har parterna inte kunnat 
slutföra avtalsförhandlingarna. Så frågan är, vad hän-
der nu? Och framförallt, vad händer med vårt avtal?Alla har verkligen dragit sitt 

strå till stacken och bidragit 
när det har behövts som allra 

mest. När 18 av 50 kollegor är borta 
kvittar det hur bra arbetsledningen 
försöker, det finns ingen möjlighet att 
täcka upp för alla som varit borta. Jag 
har aldrig varit med om att så många 
varit borta under så lång tid som i det 
här fallet, mellan 10 och 18 i snart åtta 
veckors tid.

Många har varit oroliga med tanke på 
att vi träffar så mycket folk och måste 
ringa på hos potentiellt covid19-sjuka 
personer. Det gäller att vara smart och 
försiktig när man har ett yrke med 
samhällsuppdrag som kräver att vi varje 
dag träffar stora delar av befolkningen. 

Man märker hur mångas näthand-
lande har ökat och hur tacksamma de är 
när vi levererar hem och de slipper stå 
i kö för att hämta ut sina beställningar. 
Det är utan tvekan så att fler uppskattar 
det arbete vi utför när stora delar av 
samhället stängt ner. Seko har använt 
sig av meningen ”Utan Sekos medlem-
mar stannar Sverige” under några år nu. 
Det har faktiskt blivit tydligt att det inte 
bara är tomma ord.

Anders Linde

Uppskjuten. På 
grund av corona har 
avtalsrörelsen blivit 
framflyttad.
FOTO: SEKO
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Organisationen

Vad är ett kollektivavtal för 
något? För någon som är helt 
grön, som jag var då, är det 

ett avtal mellan arbetsgivare och 
arbetstagare som reglerar t.ex. lön, 
arbetstider och semester. Hade jag 
gått en medlemsutbildning innan jag 
blev förtroendevald hade jag vetat 
det och utbildningen GFU hade gett 
mig så mycket mer än den gjorde.

När jag blev förtroendevald 
undrade jag vad jag skulle göra i 
rollen. Jag fick till svar: ”Du kan göra 
hur mycket eller lite du vill.” Jag kan 
säga att mycket blev det. Nu har jag 
många förtroendeuppdrag och en av 
mina hjärtefrågor är fackliga studier.

Vad får du då reda på när du går 
en medlemsutbildning? Det är nog 
lite olika beroende på vilken klubb 
du tillhör. I Seko Posten klubb Väst 
får du träffa medlemmar på andra arbetsplatser inom 
Postnord och diskutera deras arbetssituation och arbets-
miljö. Handledarna går t.ex. igenom lag jämfört med 
kollektivavtal och det fackliga löftet. Dag två har vi ett 
pass med pensioner och försäkringar. Den har visat sig 
vara den dagen som är mest uppskattad av alla. Dag tre 
går handledarna igenom PVA (Postnords villkorsavtal). 
En lite tyngre dag, men otroligt givande.

Medlemsutbildningen ger många aha-upplevelser och 
vissa medlemmar blir förbannade på att de inte blivit 
informerade om innehållet i kollektivavtalet tidigare. 
Visste du om att du får ersättning för en flyttdag till 
ny bostad, receptbelagd medicin mot ditt kvitto eller 
begravning för en nära anhörig? Det är svårt att som 
förtroendevald hinna gå igenom kollektivavtalet med 
medlemmarna på en lunchrast. Därför är det viktigt att 
gå en medlemsutbildning.

Du kan även gå en tvärfacklig medlemsutbildning, 
Medlem i facket, vilket betyder att du går utbild-
ningen tillsammans med medlemmar i andra 

LO-förbund. Att gå utbildningar tvärfackligt är både 
intressant och lärorikt. Dessutom är det en styrka för 
små förbund, som inte har möjlighet att köra utbildning-
ar själva. Det som du inte lär dig där är kollektivavtalet 
som berör arbetsplatsen som du arbetar på.

Medlemsutbildningen gör så att vi får fler medlem-
mar som är pålästa och kan hävda kollektivavtalet. 
Medlemsutbildningen gör också så att vi får fler för-
troendevalda. Alla tjänar på att både arbetsgivare och 
arbetstagare kan kollektivavtalet. Vad händer om ingen 
kräver vår rätt? Det vill jag inte ens tänka på.

När det gäller förtroendevalda så står förbundet Seko 
i dagsläget inte för något utbildningsarvode till för-tro-
endevalda som går en medlemsutbildning. Det är  
i stället klubbarna som får stå för ekonomisk ersättning. 

Förbundets nästa kongress är 2021 
och jag tänker skriva en motion 
gällande att förtroendevalda ska 
kunna gå medlemsutbildningar på 
utbildningsarvode.

En facklig medlemsutbildning 
som gynnar både medlemmar och 
förtroendevalda är pensionsut-
bildningen som är på två dagar. 
De förtroendevalda behöver också 
kunna reglerna för pensionssyste-

met. Vi har ju alla som mål att bli pensionärer en vacker 
dag. Vänta inte med att gå en pensionsutbildning tills du 
fyller 60. Gå en redan när du är 25. Då har du tid att på-
verka din pension. Men självklart kan du gå en pensions-
utbildning även när du närmar dig din pensionering.

Seko har också en introduktionsutbildning för dig 
som vill veta mer om varför facket finns och till 
vilken nytta. Introduktionsutbildningen är på en 

dag och den kan både medlemmar och icke medlemmar 
gå. Ta gärna med dig en kamrat och gå en introduktions-
utbildning innan du går en medlemsutbildning.

Andra utbildningar för medlemmar i Seko är t.ex. 
facklig-politiska utbildningar och olika temadagar. OM-
utbildningar är för dig under 30 år. Sekos regioner ger ut 
en utbildningskatalog för medlemmar varje år, där du 
kan se vilka utbildningar du kan gå. Kontakta den studie-
ansvariga i din klubb eller gå in på fackligutbildning.se.

Kunskap är makt! Det är viktigt att veta sina rättighe-
ter och skyldigheter på arbetsplatsen. Seko-ombuden på 
arbetsplatsen är inte facket. Det är vi, alla tillsammans, 
som är facket. Du och jag.

Jag önskar verkligen att jag hade gått en medlemsut-
bildning. Den hade gett mig en mycket bättre start som 
förtroendevald. Gå en medlemsutbildning!

Gå en medlemsutbildning! Jag har aldrig gått 
en medlemsutbildning. Den första fackliga 
utbildningen jag gick var GFU. GFU är en 
grundutbildning för nya fackligt förtroendevalda. 
Jag hade många frågor när jag kom till 
utbildningen. Det enda jag fick till svar var:  
”Det står i ditt kollektivavtal.” Jag kände att jag 
inte lärde mig tillräckligt mycket. 

Seko Postens årsmöte
	l Den 11 mars höll Seko Posten års-

möte. Mötet gästades av Valle Karlsson, 
Sekos förbundsordförande, som berät-
tade om läget i avtalsrörelsen och om 
situationen kring förhandlingarna om 
lagen om anställningsskydd. Även An-

nemarie Gardshol, 
VD för PostNord, 
besökte mötet 
och pratade om 
läget i företaget 
och de kommande 
förändringarna 
i brevverksam-
heten. Mötet 
fastslog också 

fokusområden för våra avtalsförhand-
lingar med PostNord, baserade på syn-
punkterna som inkommit via höstens 
enkät och våra medlemsmöten. Därtill 
nominerades kamrater till förhandlings-
delegation för avtalsförhandlingarna på 
branschnivå. Johan Lindholm, Sandra 
Svensk och Patrick Theodorsson kom-
mer att vara styrelsens representanter 
i delegationen och där få sällskap av 
Ann-Charlotte Kling från region Öst och 
Annica Sand från region Väst.

Sandra Svensk omvaldes till kassör 
för ytterligare två år. Även ledamöterna 
Daniel Hansen och Patrick Theodorsson 
fick förnyat förtroende från represen-
tantskapet. Anders Modigh omvaldes 
som revisor och Pia Häggblad och Carlos 
Bustos valdes till revisorsersättare. 
Mårten Pavlov

	l Krönika.

Har du en arbets-
kamrat 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 berättar mer.

För varje person du tipsar om 
som blir medlem i Seko skickar vi 
ett presentkort värt 100 kronor 
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 mo-
bilnummer till personen som är 
intresserad, så hör vi av oss till 
denne. Förvarna gärna personen 
om att vi kommer att ringa. För 
att vi ska veta vem vi ska skicka 
presentkortet till – använd din 
egen mobil. 

Om personen du tipsat om 
blir medlem skickar vi dig ett 
presentkort. 

Annemarie Gardshol

Valle Karlsson, 
Sekos förbunds-
ordförande

Camilla Hjelm,  
studieansvarig, 
Seko Posten  
klubb Väst

Kunskap är makt! Det är viktigt att veta sina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. 
FOTO: THE CLIMATE REALITY PROJECT/UNSPLASH
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Hur är läget?
– Det är bra! Min förra arbetsplats, Gasverksgatan  

i Lund, stängde i mars och vårt kontor delades mellan 
Hubb Nöbbelövsvägen och brevbärarkontoret Tellus-
gatan. Nu känns det som vi har kommit på plats!
Ni är den första arbetsplatsen i landet som kommer att 
gå in i projekt Solo, med tunt och tjockt flöde. Hur är 
stämningen på arbetsplatsen?

– Stämningen är god! Vi har börjat med tester på 
både tunt och tjockt flöde. Där finns ett intresse att 
prova nya arbetsuppgifter samt att jämföra det med 
hur vi jobbar idag.
Hur tycker du att informationsflödet fungerar från 
projekt och chefer till dig och dina kollegor på arbets-
platsen?

– Informationsflödet tycker jag är bra. Min Pc pre-
senterar dagligen på tavelmötet vad vi skall testa och 
hur, samt att vi följer upp det dagen efter. Även den 
information vi får från projektet eller den informa-
tion vi vill delge dom kommuniceras ut.
Hur involverad blir du som skyddsombud i arbetet?

– Jag tycker att jag är delaktig fullt ut då jag sitter 
med i möten, är själv ute och testar samt dokumente-
rar och administrerar runt testerna.
Vilken fråga tycker du blir den viktigaste för er att 
följa framöver?

– Jag tror att ergonomi och arbetsvariation kom-
mer att bli viktigt. Vissa av de moment vi tittar på 
och testar upplevs som ansträngande, både fysiskt 
och psykiskt. Arbetsvariation mellan tunn och tjock 
slinga hade förbättrat detta tror vi.
Är det någonting av det som framkommit under arbe-
tet hittills som du vill framhålla speciellt? 

– Vissa av grundförutsättningar för hur vi jobbar 
måste ses över. Vi har olika direktiv beroende vart  
i våra egna system vi tittar. Även produktvillkorerna 
från våra tjänster måste ses över.

– Sedan vill jag verkligen framhäva det öppna sam-
arbetet som finns i projektet. Från oss på plats (Pc, 
skydd och facklig org) samt hela projektgruppen. Vi 
lyfter alla funderingar uppåt och allt diskuteras och 
gås igenom. Det känns prestigelöst vilket är toppen!

Intervju.

Som person 
tänker jag 
att jag löser 
saker efter 
hand. Ingen 
kan ju allt 
från början. 
Lina Hjelte, Seko-
ombud i Norsjö. Hon 
har varit anställd  
i 2,5 år, Seko-ombud 
sedan 2 år

Bli Seko-ombud  
och hjälp medlemmar

Vad gör du som Seko-ombud?
– Jag svarar när medlemmar ring-

er och har frågor och funderingar. 
Jag har jobbat fram ett kontaktnät 
med andra förtroendevalda som 
man kan rådfråga när det uppstår 
situationer jag inte kan greppa själv. 
Som person tänker jag att jag löser 
saker efter hand. Ingen kan ju allt 
från början.
Vilka är de viktigaste frågorna/
roligaste uppgifterna?

– Eftersom det saknas Seko- 
ombud på andra arbetsplatser  
i närheten förhandlar jag bl a löner 
med några olika chefer. Jag försöker 
vara rak och tydlig och ha en bra 
kommunikation. Det handlar inte 
om att vara bästa vän med chefen 
men det blir lättare om alla i rum-
met känner sig trygga att säga vad 
de tycker. Vi ska alltid se till våra 
medlemmars bästa men vi måste 
se till företaget också. Det kommer 
tuffare tider med mindre post och 
det gäller att se till att det blir en bra 
omställning. Försäkringar är viktiga 
och sånt som många bommar. Det 
är för få som nyttjar de försäk-
ringar vi har. Det är bättre att ringa 
Folksam och fråga, det kan inte bli 
sämre än ett nej. 
Hur gick det till när du blev förtroen-
devald?

– Jag blev nästan direkt invald 
lokalt på brevbärarkontoret i Norsjö 
för han som hade hand om det var  
i Skellefteå. Han frågade mig om jag 

var intresserad och frågade sen de 
andra om det var ok. Jag var facklig 
på fackförbundet GS tidigare. Är 
man ung och tycker sånt här är 
intressant får man hur mycket jobb 
som helst. 

– Jag är engagerad politiskt också 
och det hänger mycket ihop tycker 
jag, facket och politiken.
Hur går man tillväga om man vill bli 
fackligt aktiv?

– Kontakta någon inom Seko, 
typ vem som helst. Saknas det ett 
ombud kan man kontakta sin lokala 
klubb. Det är inte ett tungt jobb. Det 
är inte dygnet runt, det är lite vad 
man gör det till. Vet du inte själv 
hur du får ett bra nätverk så får du 
hjälp med det. Många lokala chefer 
vill ju också ha ett lokalt ombud, det 
underlättar att samverka med någon 
som kan verksamheten.

	l Hallå där.

Marcus Österlund, 
skyddsombud på 
Nöbbelövsvägen  
i Lund

	l Som förtroendevald i Seko diskuterar du fackliga frågor 
med dina arbetskamrater, du informerar om facket och vad 
som händer i Postnord samt för medlemmarnas åsikter vidare 
i organisationen. Kontakten med arbetskamraterna och möjlig-
heten att påverka förhållandena på arbetsplatsen är vad som 
gör uppdraget meningsfullt och roligt.

	l Alla nya förtroendevalda i Seko erbjuds grundläggande 
facklig utbildning som handlar om arbetsrätt och hur man 
hanterar sitt nya uppdrag. De flesta klubbar erbjuder också 
utbildningar i rättigheter och skyldigheter kopplat till vårt 
kollektivavtal. 

Fakta. 

Förtroendevald inom Seko
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Organisationen

Normala människor (SVT)
Lågmäld och stundtals mycket vacker 
serie som skildrar stora saker med små 
medel. Gripande och engagerande.

Serier för semestern
Years and years (HBO)
Välskriven och välspelad serie om en 
brittisk familj i en fiktiv samtid. Verkar 
till en början bli högkvalitativ feelgood-
tv, men utvecklas till någonting mer 
dystopiskt men fortfarande med tydliga 
kopplingar till vår aktuella samtid. 

Försäkring.

Bra sagt Tips 

Jag tycker vi gör ett byte. Vi ger 
bättre lön och arbetsvillkor åt under-
sköterskor och sjuksköterskor och 
höjer skatten för kapitalinkomster. 
Sedan ger vi kapitalägarna en  
applåd istället. Jonas Sjöstedt (V) 

Har du HELP försäkring?

l Sekos juristförsäkring introduce-
rades i november 2015, då samtliga 
medlemmar som inte tackade nej 
till försäkringen anslöts. Sedan dess 
är det endast nya medlemmar i Seko 
som får tillgång till försäkringen. 
Information om juristförsäkringen 
skickas ut med den välkomstmapp 
som alla nya medlemmar får. Unge-
fär en vecka senare skickar HELP ut 
ett brev med försäkringsvillkor och 
en reservationsblankett. Den som 
då inte tackar nej (reserverar sig) till 
försäkringen kommer med auto-
matik att anslutas till försäkringen. 
Försäkringen kostar 30 kronor i 
månaden, vilket läggs ovanpå den 
ordinarie medlemsavgiften. För 
detta får du som medlem obegrän-
sat antal timmar juridisk rådgivning 
och stöttning vid tvister eller juri-
diskt ombud vid rättegångar. Jämför 
detta med vad en jurist kostar att 
anlita privat och du förstår snabbt 
att ett medlemskap i Seko lönar sig.

Vad är det då för typ av ärenden 
som HELP kan hjälpa dig med?  
I dagsläget har man precis passerat 
10 000 ärenden, där man har hjälpt 
och stöttat Seko-medlemmar på 
olika sätt. Nedan följer ett axplock 
av olika ärenden, som har gjorts 
anonyma. Man ser också den 
summa som medlemmen har sparat 
med hjälp av HELP.

Sjukpenningen 
Medlemmen hade ansökt om  
sjukpenning hos Försäkrings- 
kassan men fått avslag. Juristen 
gick igenom hans underlag och gav 
honom mycket hjälp och stöttning  
i kontakten med hans läkare, för att 
få in kompletterande underlag.  
I första instans, Försäkringskassans 
omprövningsenhet, ändrades dock 
inte beslutet. Juristen överklagade 

till domstol i början av 2018 och nu 
i höst kom domen – till medlem-
mens fördel. Det var de komplette-
rande underlagen som ledde till att 
förvaltningsrätten ändrade Försäk-
ringskassans beslut.

Resultat: Medlemmen fick rätt 
till sjukpenning. HELPs insats: 20 
juristtimmar à 1 700 kr. Ekonomiskt 
värde för medlemmen: kostnadsfri 
juristhjälp 34 000 kr + värdet av 
retroaktiv sjukpenning.

Telefonabonnemanget
Ett stort telekombolag kontaktade 
en Seko-medlem och sålde in ett 
telefonabonnemang. Medlemmen 
uppfattade inte att det var fråga om 
ett avtal som innebar att denne skul-
le betala pengar varje månad och 
att avtalet förpliktade hen att betala 
under en period av två år.

Medlemmen kontaktade sin 
HELP-jurist som i sin tur skrev till 
företaget och redogjorde för varför 
personen faktiskt hade rätt att av-
säga sig avtalet.

Då backade företaget och lät 
medlemmen frånträda avtalet utan 
att en domstolsprocess behövde 
inledas. På så sätt slapp hen betala 
tusentals kronor för ett telefonabon-
nemang som varit oönskat ända 
från början. 

Resultat: Medlemmen fick hjälp 
med att avsäga sig ett telefonabon-
nemang. HELPs insats: 4 jurist-
timmar à 1 700 kr. Ekonomiskt 
värde för medlemmen: kostnadsfri 
juristhjälp 6 800 kr + kostnaden för 
abonnemanget.

Badrummet
Medlemmen, som var husägare, 
gav i uppdrag åt en hantverkare 
att bygga om badrummet i huset. 
Arbetet påbörjades och efter några 

månader lät hantverkaren meddela 
att allt var klart.

Vid slutbesiktningen visade det 
sig att det fanns ett antal omfattan-
de fel i badrummet och det konsta-
terades att hantverkarens arbete 
inte hade utförts på ett fackmässigt 
sätt. Hantverkaren förmådde inte 
att avhjälpa de som han orsakat.

Medlemmen kontaktade sin 
HELP-jurist som så småningom 
inledde en domstolsprocess där par-
terna kom överens om en summa 

pengar som hantverkaren skulle 
ersätta husägaren med.

Husägaren kan nu använda  
pengarna för att åtgärda felen  
i badrummet. Med hjälp av en mer 
yrkesskicklig hantverkare får vi 
förmoda.

Resultat: Medlemmen fick 
ersättning i hantverkartvist. HELPs 
insats: 98 juristtimmar à 1 700 kr. 
Ekonomiskt värde för medlemmen: 
kostnadsfri juristhjälp 166 600 kr + 
ersättning för skadorna.     

De flesta människor behöver någon gång i livet 
juridisk rådgivning. Som ny medlem i Seko omfattas 
du av en juristförsäkring som täcker de viktigaste 
rättsområdena inom privatjuridik och ger dig som 
medlem tillgång till jurist, oavsett om det gäller 
juridisk rådgivning eller tvistelösning.

Hjälp. Alla medlemmar i Seko har rätt till stöd (om man inte tackat nej) från Helps jurister.
FOTO: CHARLES DELUVIO/UNSPLASH
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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: 0704804580
martin.jidemyr@postnord.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

TÄVLA MED OSS I SOMMAR

Från midsommar till sista augusti  
pågår massor av tävlingar med  ina 
vinster på postnordplus.com

Ha en trevlig semester och ta hand 
om dig och din familj!

  postnordplus.com 

Sandra Svensk 
avtalsansvarig 
Seko Posten

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

Ställ din fråga till sandra.svensk@
postnord.com senast 31 augusti.

Hur fungerar slopat 
karensavdrag?
Fråga: Jag har varit sjuk och jag har fått 
vanligt karensavdrag på min lönespe-
cifikation, hur fungerar det här med 
”slopat karensavdrag”?

Svar: Det nya regelverket gäller från den 
11 mars 2020 och syftet är att minska 
smittspridningen i samhället. Det är du 
som anställd som i efterhand får söka 
ersättning för den första dagen i sjukfal-
let från staten. Ansökan görs retroaktivt 
till Försäkringskassan. PostNord kom-
mer att göra karensavdrag som vanligt, 
därför är det viktigt att du som anställd 
själv kontaktar Försäkringskassan så du 
får ersättningen om du är sjuk. 

Kan PostNord bryta 
beviljad semester?
Svar: Beslut om beviljad semester är bin-
dande. Detta innebär att arbetsgivaren, 
om det saknas fog för det, inte ensidigt 
kan återkalla ett sådant beslut. I en situa-
tion då ett stort antal på en arbetsplats 
skulle bli sjuka och verksamheten inte 
kan fortgå utan att anställda avbryter sin 
semester, kan det däremot finnas skäl 
för att återkalla redan beviljad semester. 
Seko anser då att arbetsgivaren skall stå 
för alla eventuella extra kostnader. Frå-
gan bör dock givetvis lösas i god dialog 
på frivillig väg så långt det är möjligt.

Vad är skillnad  
mellan att bli varslad 
och permitterad? 
Fråga: Det skrivs mycket om att många 
i andra branscher blir permitterade. Vad 
är det för skillnad på att bli varslad eller 
permitterad? 

Svar: När du blir permitterad är du kvar 
i din anställning tillsvidare men jobbar 
mindre och får lägre lön. Vid ett varsel 
har arbetsgivaren för avsikt att säga 
upp dig pga. arbetsbrist. Arbetsgivaren 
kan både varsla och permittera samma 
person men vi från Seko framför alltid 
att arbetsgivaren bör välja alternativ. 

Den saltade fakturan
Medlemmen anlitade en elektriker 
för ett arbete i sin bostad och fick 
en muntlig prisuppgift på 25 000 
kronor. Medlemmen accepterade 
avtalet, även detta muntligen.

När arbetet var klart kom ven 
faktura på 57 000 kronor. Elektri-
kern menade att arbetet blivit mer 
komplicerat än vad som först hade 
kunnat bedömas.

Kundens HELP-jurist kontaktade 
elektrikern och förklarade att en 
ungefärlig prisuppgift bara får över-
stigas med 15 % om inget avtal träf-
fats om att överskrida kostnaden. 
Juristen bad elektrikern att skicka en 
ny faktura som mötte det kravet. 

Elektrikern kontaktade medlem-
men och meddelade att han skulle 
ändra fakturan till 25 000 kr, vilket 
också gjordes.

Resultat: Medlemmen fick rätt 
pris för hantverkararbete. HELPs 
insats: 4 juristtimmar à 1 700 kr. 
Ekonomiskt värde för medlem-
men: kostnadsfri juristhjälp 6 800 
kr. Värdet av den saltade fakturan: 
32 000 kr

Seko har beslutat att ge medlemmar 
som inte tecknat HELP juristför-
säkring en ny chans att göra så. 
Samtliga medlemmar som tackat 
nej till försäkringen (innan den 1 
januari 2020) får ett brev hem med 
all information de behöver samt en 
svarstalong som de ska skicka in om 
de vill ha försäkringen. De som inte 
vill teckna försäkringen behöver 
inte göra någonting.

Sista svarsdatum för medlem-
marna kommer att vara den 20 juli 
och för alla som väljer att teckna 
försäkringen börjar den att gälla den 
1 augusti.

Fråga 
om avtal

Mrs. America (HBO)
Mycket välgjord serie som skildrar arbe-
tet kring ERA (Equal Rights Amendment) 
i USA på 1970-talet. Historiskt och 
politiskt högintressant.

Sinner (Netflix)
Kriminalhistoria med det något udda upp-
lägget att den skyldige är känd för både 
polis och tittare från första stund. Vad 
som sedan återstår är att förklara varför. 

	l Du som är medlem i Seko och har 
frågor om försäkringen ska vända dig 
direkt till HELP Försäkring på help-
forsakring.se/seko eller via telefon 
0771-985 200, måndag-torsdag 9–17, 
fredag 9–16.

Fakta. 

Skaffa HELP Försäkring



Posttidning A 
Begränsad  
eftersändning. 
Returadress: 
Seko Posten, 105 00 Stockholm

POSTEN

1. När kom det första  
frimärket?
1. 1852 
X. 1855 
2. 1856

2. När bildades den första 
fackföringen för post- 
anställda i Sverige?
1. 1901
X. 1757
2. 1886

3. Vilket försäkringsbolag 
är våra olycksfallsförsäk-
ringar kopplat till?
1. Trygg Hansa
X. Svedea
2. Folksam

4. Vad betyder  
förkortningen MBL
1. Medbedömningslagen
X. Medbestämmandelagen
2. Motbedömningslagen

5. Vilket av följande ord 
finns med i vårt nya  
personalomställningsavtal?
1. Fortum
X. Novum
2. Multum

6. Vad kallas de vita flingor 
som uppenbarligen kan 
falla till marken i mitten av 
Sverige under maj månad?
1. Snö
X. Äppelblom
2. Mjäll

7. Vad är brevbärarkontoret 
på Nöbbelövsvägen i Lund 
känt för?
1. De delar ut post lite an-
norlunda då de är pilotkon-
tor för en annan produk-
tionsmodell
X. De delar ut post lite an-
norlunda som en del i ett 
traditionellt Lundaspex 
2. De har legendariskt fre-
dagsfika

8. Vad står PTS för?
1. PaketTerminaler i Sverige
X. Provanställning Till  
Slottet
2. Post- och Telestyrelsen

9. Vad heter Sekos  
förbundsordförande?
1. Johan Lindholm
X. Valle Karlsson
2. Gabriella Lavecchia

10. Att alla postanställda är 
hjältar är uppenbart. Men 
vem spelade hjälte i filmen 
The Postman från 1997?
1. Bruce Willis
X. Nicholas Cage
2. Kevin Costner

Seko Postens sommarquiz
Vänta till semestern, lägg dig i hängmattan under klarblå himmel och 
klura på dessa frågor. Eller så gör du det direkt. Oavsett så utlovas fint 
pris till någon av dem som inkommer med en korrekt lösning. Skicka 
dina svar till sekoposten@postnord.com eller till Seko Posten 105 00 
Stockholm, senast 31 augusti. Vinnare lottas efter sommaren. 


