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Affe Mellström, ordförande:

Seko Posten kan inte  
acceptera att under-
bemanning och 
otrygga anställningar  
präglar alltför många 
arbetsplatser. 

Krönika. s8

Seko Posten kan inte 
acceptera att underbe-
manning och otrygga 
anställningar.

Där skiljelinjen går
Det finns mycket stora skillna-
der mellan de politiska blocken 
när det handlar om. 

– Det finns mycket stora 
skillnader mellan de politiska 
blocken när det handlar om, 
säger Namn Namn. s8

#1/2015 | Årgång 5 | Information till medlemmar i Seko Posten | www.seko.se/posten Nu som papper-tidning!SEKOPOSTEN

Inflytande. s3

Nu ska de an-
ställda själva 
få styra 
arbetet

Avtalsrörelsen. s13

Så tycker 
Seko Postens 
medlemmar!

Fordons- 
investeringar
En signal om utveckling, inte bara avveckling

Anders Holm:
– Viktigt med en stor 
del av vår verksam-
het i egen regi s8–9
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Johan Lindholm, ordförande:

En bättre bemanning 
och ett ökat inflytande 
för de anställda blir 
avgörande faktorer
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OO Kamning

Seko Postens styrelse Ordförande har ordet.
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Seko Posten
A11V, 105 00 Stockholm 
sekoposten@postnord.com
www.seko.se/posten
facebook.com/SekoPosten

Kontaktuppgifter till din klubb hittar du på sid 15.

SEKOPOSTEN ges ut av Seko Posten. Den utkommer fyra gånger per år. Ansvarig utgivare: Johan Lindholm (johan.lindholm@postnord.com). Redaktion: Johan Lundh (johan.lundh@postnord.com), Rikard Brennius (rikard.brennius@seko.se).
Layout: Johan Lundh. Omslag: Johan Lundh. Grafisk form: Petter Evertsén, Revoluform. Kontakt: sekoposten@postnord.com, www.seko.se/posten

Heltid är alltid prio 
ett! För att uppnå det 
måste vi bryta gamla 
murar mellan skift, 
avdelningar och termi-
naler.
Daniel Hansen, 
Seko Postens styrelse.

Vecka 19
Den 9-15 maj genomför samtliga 
Seko Postens klubbar en gemensam 
medlemsvärvarvecka, syftet är inte 
minst att stå så starka som möjligt 
inför avtalsrörelsen. Trots ett rejält 
inflöde av nya medlemmar under 
vecka 41, den senaste värvar-
veckan, finns fortfarande en hel del 
platser kvar!

Seko Postens årsmöte
Den 9 mars höll Seko Posten årsmöte i 
Stockholm. Fokus låg på den stundande 
avtalsrörelsen och på att utvärdera 
verksamheten 2015, dessutom valdes 
3 styrelseledamöter och två ersättare. 
Mer information finns i medlemsinfo 
10/2016 på www.seko.se/posten.

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

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

Kristina Hvatz
Kassör
010-436 32 61
kristina.hvatz@postnord.com

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

Sune Blomqvist
Ledamot
010-436 15 89
sune.blomqvist@postnord.com

Rikard Brennius
Ersättare
070-278 34 72
rikard.brennius@seko.se

Johan Lundh
Sekreterare
010-436 59 77
johan.lundh@postnord.com

Sandra Svensk
Ledamot
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sandra.svensk@postnord.com

Ulrika Nilsson
Ledamot
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Välkomna fordonsinvesteringar
Att verksamheten anpassas utifrån att breven minskar kommer vi att få fortsätta leva med. Därför 
är det för Seko Posten oerhört viktigt att PostNord samtidigt utvecklar de delar av verksamheten 
där tillväxten finns, inom logistik. PostNord har inför 2016, till skillnad från inför 2015, fattat ett 
välkommet beslut om att investera i nya fordon.

Seko Posten ska vara en fackförening som tar ansvar 
för den situation PostNord befinner sig i, där digi-
talisering och stenhård konkurrens på paketsidan 

skapar en mycket tuff situation för både företaget och våra 
medlemmar. Men Seko Posten ska också vara en fackför-
ening som tydligt kan säga stopp när det behövs.

Att verksamheten anpassas utifrån att breven mins-
kar kommer vi att få fortsätta leva med, men en absolut 
förutsättning för att vi ska kunna ta ansvar är att företaget 
samtidigt utvecklar de delar av verksamheten där framti-
den och tillväxten finns. 

Under 2015 gjordes inga fordonsinvesteringar, vilket 
fick till konsekvens att distributionsverksamhet outsour-
cades. Seko Posten reagerade starkt och inför 2016 har 
PostNord nu fattat ett välkommet, och i våra ögon full-
ständigt nödvändigt, beslut om fordonsinvesteringar.

Till skillnad från 2015 kommer PostNord Sverige nu att 
arbeta med investeringar och fordonsoptimering. Beslu-
tet skickar en viktig signal om stärkt tro på framtiden till 
anställda, en signal om att PostNord även arbetar med 
utveckling, inte bara avveckling.

PostNords ekonomiska resultat för 2015 
blev 927 miljoner i vinst före skatt, vilket 
får betraktas som ett gott resultat. Sam-

tidigt finns bakomliggande faktorer som på 
sikt är oroväckande.

För det första är förhållandet mellan 
länderna väldigt obalanserat, Sverige står 
fortfarande för en mycket stor del av koncer-
nens lönsamhet. 

För det andra lyfts resultatet bl.a. av försälj-
ningen av huvudkontoret i Köpenhamn, vilken 
gav en tillfällig nettoinkomst på 500 
miljoner.

Men framför allt, bakom 
siffrorna gömmer sig en hög 
sjukfrånvaro, ett svagt Focus-
resultat i Sverige och en ”all 
time low” för kvaliteten. Jag 
är övertygad om att en bättre 
bemanning och ett ökat 
inflytande för de anställda 
blir två avgörande faktorer 
för att komma tillrätta med 
detta. Att vi på ett trovär-
digt sätt ska kunna kräva 
fler anställda i ett företag 
som på bara ett år tappat 
en miljard i omsättning är inte 
realistiskt, däremot måste det till 
stabilare grundbemanningar ute på 
arbetsplatserna. Detta behöver inte 
nödvändigtvis innebära ett ökat an-

tal anställda, däremot en stabilitet som gör stor skillnad i 
arbetsbelastning och dessutom kan säkra kvaliteten.

När det gäller inflytande har Seko Postens diskussio-
ner med ledningen för PostNord Sverige utmynnat 
i en överenskommelse om att genomföra ett test 

med syftet att öka inflytandet för produktionspersonalen. 
Testen görs på tre arbetsplatser i Västsverige och innebär 
kort sammanfattat att team bestående av produktionsper-
sonal själva kommer att lägga upp sitt arbete, från det att 
post och paket ”anlänt till bryggan”. De väljer hur många 
flöden de vill arbeta med, avgör själva vad som blir mest 
effektivt. Blir teamen klara med sina arbetsuppgifter inn-
an den schemalagda sluttiden får de gå hem. Vi kommer 
att följa testerna noga och lyssna på hur medlemmarna 
upplever eventuella förändringar. 

Parterna blev i januari överens om att frysa arbets-
tidsbanken till och med den 1/8. Vi är fullt medvetna 
om att detta öppnar upp för spekulationer om vad 

som kommer att hända när vårt nya avtal börjar gälla, 
något som självklart inte går att svara på idag. Den 

huvudsakliga anledningen till att vi valt denna lös-
ning är att vi är på väg in i en avtalsrörelse och för 
diskussioner om olika modeller för ledig tid.

Vår utgångspunkt är att titta på hur IPM och 
tajtare tidsfönster påverkar våra medlemmars 
arbetssituation, inte minst hur vi så långt det är 
möjligt säkrar heltidsanställningar. Vi kan inte 

heller blunda för att genomsnittsåldern bland 
våra medlemmar är relativt hög samtidigt som 

den fysiska belastningen i arbetet blir allt 
tuffare. Vi måste undersöka om det 

finns förutsättningar att via kollek-
tivavtal skapa en bättre arbets-
situation.

Nyligen anordnade Seko 
avtalskonferens för Bransch 
Kommunikation med syfte att 
diskutera våra avtalsyrkanden i 
de kommande förhandlingarna 

mot Almega. Det återstår en del 
finputsningar innan vi offentligt kan 

gå ut med samtliga yrkanden, men 
i enlighet med 6F-samordningen 

kommer vi bl.a. att yrka på löneök-
ningar i krontal på 800 kr och att 

lägstalönerna höjs med 800 kr. Dess-
utom diskuterades flera yrkanden som 
handlar om att begränsa arbetsgiva-
rens möjligheter till avtalsdumpning 

under en avtalsperiod l
Johan Lindholm, ordförande i Seko Posten
johan.lindholm@postnord.com



Sid 3
Sekoposten #1/2016www.seko.se/posten

NYHETER
Tre eller fyra flöden?

De ska själva få lägga 
upp sitt arbete

Brevbärarkontor i Västsverige

Ol – Det här är en aktivitet för att öka 
engagemang och inflytande, säger 
Sune Blomqvist från Seko Postens 
styrelse. Förhoppningsvis kan det 
även leda till både en bättre kvalitet 
och att sjukfrånvaron minskar. 

Att de anställda själva ska få lägga 
upp sitt arbete går stick i stäv med 
den stränga processtyrning som 
präglat bland annat utrullningen av 
Koncept Utdelning. Det går också 
utöver innehållet i det Teambaserade 
Arbetssättet (TBA), exempelvis får 
teamen själva bestämma hur många 
flöden de vill arbeta med.  

– Det här är verkligen på tiden, 
konstaterar Sune, det finns mängder 
av erfarenhet och kunnande hos per-
sonalen som inte tas tillvara idag. Vi 
ser mycket positivt på att Seko Posten 
och arbetsgivaren nu enats om att 

köra igång det här testet
Testet, vars namn är Teambaserad 

Frihet, är alltså tänkt att inledas den 
1 april och sedan pågå ett år. För att 
skapa bra förutsättningar ska Kol-
lektivavtalet om bemanning, med en 
samverkad grundbemanning, ha gått 
igång på arbetsplatsen.

I de riktlinjer Seko Posten och arbets-
givaren kommit överens om räknas 
bland annat följande punkter upp:

Ol Teamet äger rätt att själva lägga 
upp hur arbetet ska gå till från att 
posten anländer till bryggan på 
kontoret till arbetsdagens slut.
Ol Teamet har ett ansvar för att 
samtliga försändelser delas ut 
rätt dag.
Ol Eftersändningar, obeställbara 
och ISU ska dagligen underhållas. 

Michael Kudinoff, 
brevbärare Västerås:

– Jag tycker att 
idén är bra, att det 
egna inflytandet 
och påverkan på 

det dagliga jobbet ökar är oerhört 
viktigt! Dock med reservation för 
att grundbemanningen och tiden för 
att klara av det dagliga arbetet är de 
rätta vid starten av teamen. 
Gör en omräkning av processerna 
innan igångsättningen, som vi gjorde 
här. Sätt sedan tiden efter vad brev-
bärarna kommit fram till, inte efter 
vad chefen tycker eller gissar!
Sedan bör det finnas möjlighet att 
ringa in vikarier vid toppar, sjukdo-
mar och ledighet annars är det lika 
kört som det är idag.

Linda Lagervall, 
brevbärare Säve-
dalen:

– Bra att man kan 
bestämma mer själv, 
man måste dock 

tänka på att det inte blir för stora 
skillnader mellan teamen. Det måste 
också finnas rätt förutsättningar 
tidsmässigt.

Karin Hogedahl, 
brevbärare Västra 
Frölunda:

– Positivt att kunna 
bestämma själva 
var det är lämpligt 

att kamma C5. Särskilt med tanke 
på kvaliteten vi får från terminalen. 
Större inflytande borde vi ha haft 
sedan länge .

Per Jansson,  
brevbärare Bromma:

– Det verkar bra, så 
länge alla drar åt 
samma håll och är 
samarbetsvilliga. 

Kan finnas en risk för osämja och av-
undsjuka, dels inom det egna teamet 
men även på andra team. Men jag är 
positiv.

Hampus Lundskog, 
brevbärare Västerås:

– Det här låter 
väldigt bra. Vi brev-
bärare gör ju jobbet 
så då känns det fullt 

rimligt att vi också ska få bestämma 
hur dagen ser ut. Nu känns det ibland 
som om vi jobbar med bakbundna 
händer. 

Rasmus Åhlfeldt 
Hamberg, 
brevbärare Bromma

– Som vi längtat, på 
både ont och gott.

Medlemmarna säger sitt

Vad tycker du om tes-
tet av ökat inflytande 
för produktionsper-
sonalen?

På tre brevbärarkontor i Göteborg inleds den 1 april ett 
test där de anställda själva ska få lägga upp sitt arbete. 
Från att posten anländer till bryggan på morgonen till 
arbetsdagens slut är det teamet som bestämmer hur 
arbetet ska utföras.

Tipsa oss!
sekoposten@posten.se
facebook.se/sekoposten

Ol Om teamet fullgjort sina arbets-
uppgifter innan sluttid på sche-
malagd arbetstid får man gå hem.
Ol Det dagliga ”tavelmötet” lägger 
upp arbetet.
Ol En arbetsplatsträff med PC och 
team ska stämma av hur arbetet 
går minst en gång i månaden.
Ol Teamet ska dokumentera vilka 
avsteg man gör mot nuvarande 
processrutiner.

– Vi har försökt hålla det enkelt, säger 
Sune Blomqvist. Kärnan är att perso-
nalen faktiskt ska få bestämma, jag 
tror att det kan leda till både ökad 
trivsel och att vi har det roligare på 
jobbet.

Att testet pågår fram till den sista 
mars 2017 innebär inte ett hinder för 
ytterligare arbetsplatser att starta 
innan dess.

– Ser vi att detta fungerar är det 
mycket möjligt att fler kan gå igång 
till hösten, avslutar Sune.
Rikard Brennius
rikard.brennius@seko.se
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NYHETER
Kvalitetsproblemen

Gävle Syd
När all vilja inte räcker till

Ol Kvaliteten i PostNords brevverk-
samhet föll under perioder 2015 till 
”all time low”. Artiklar om missnöjda 
privatkunder och företag dök upp i 
mängder av lokaltidningar, på sina 
håll blev artiklarna till följetonger. 
Även riksmedia vaknade. Expres-
sen har skrivit om ”Folkets ilska mot 
PostNord” och redogjort för hur kla-
gomålen till både företaget och PTS 
ökat, SVT:s Rapport har haft inslag 
om ”Stora problem med postutdel-
ningen i landet”. 

I Rapportinslaget nämner Eri-
ka Ahlqvist, chef för distribution i 
PostNord Sverige, Gävle som ett av 
områdena med största kvalitetspro-
blem. Allra tydligast är problemen på 
Gävle Syd.

Vardag
Replikväxlingen på morgonmötet 
ovan är knappast unik, ungefär så 
låter det på arbetsplats efter arbets-
plats. Grundbemanningarna har varit 
för låga, täckning saknats för sjukdo-
mar och ibland även ledigheter.

Överhudtaget känns det mesta på 
Gävle Syd bekant. När en av brevbä-
rarna hör mig fråga runt om Koncept 

brevbärare som riktigt förstår varför 
flödena ska vara fyra i trapporna. Åt-
minstone inte i trappor med tio hus-
håll eller fler. Och även här dyker den 
absolut vanligaste frågan upp, bland 
annat från Jonas Eng:

– Varför envisas de med något som 
inte fungerar, något som är så inef-
fektivt? Vi får ju inte ut posten!

Tony Karlsson skrattar lite uppgi-
vet och säger:

– Vi har Koncept Utdelning och vi 
har den tidskrävande raka möble-
ringen, det känns som om vi börjar 
förlora tid bara vi öppnar dörren här 
på morgonen.

En medlem som inte vill vara med i 
tidningen går förbi och fräser:

– Allt är toppstyrt så att det visslar 
om det!

Många på arbetsplatsen vill in-
tyga att de faktiskt fortfarande har 
kul tillsammans på jobbet. Men alla 
mår inte bra, alla har inte riktigt för-
mågan att skaka av sig känslan av att 
inte längre hinna med sitt arbete. De 
två första brevbärarna jag pratar med 
på Gävle Syd berättar båda att de fått 
problem med sömnen, en av dem sä-
ger:

– När man stiger upp på morgonen 
undrar man direkt om man ska hinna 
med allt denna dag.

Ibland är det riktigt hemskt. Man 
jobbar över varje dag och ändå kan 
man höra från kunder att man borde 
byta jobb. Fyra flöden är jobbigt. Ef-
fektivt? Nä, knappast.
Rikard Brennius
rikard.brennius@seko.se

Utdelning får han ett skrattanfall och 
vrålar:

– Har du någonsin träffat en enda 
brevbärare som tyckt att det fungerar 
med fyra flöden?

Det här är ett brevbärarkontor som 
plågas av ungefär samma saker som 
många andra. 

Bemanning
Anders Ädel har nyligen avsagt sig 
uppdraget som skyddsombud, efter 
tjugo år funderar han på att söka sig 
vidare till andra jobb.

– Det är en ständig underbeman-
ning. Så fort vi har några sjuka blir 
det en massa extraarbete, inte minst 
för arbetsledningen. Tidigare hade vi 
vikarier, nu är allt inriktat på att bara 
överleva dagen. Var är långsiktighe-
ten? 

En annan brevbärare, Jan-Erik, sä-
ger ungefär detsamma.

– Vi är för få. Dessutom vore det 
bättre att ha egna fast anställda än att 
använda så mycket Proffice. Det blir 
snurrigt när det hela tiden ska försö-
ka täckas upp för sjukdomar.

Och en tredje, Johannes, lägger till:
– Ofta blir vi en eller två kort, och 

så får vi försöka rädda det så gott vi 
kan genom att täcka upp.

Brevet
Susanne Elfving är facklig och berät-
tar att kontorets problem fanns innan 
Koncept Utdelning, men förvärrades 
när det körde igång.

– Dessutom har den raka möble-
ringen gjort att vi får springa mycket 
mer fram och tillbaka. Vi har skurit 
ner och vi har problem att få in vika-
rier. Har vi inte hunnit kamma upp 
b-posten dagen innan, och det har vi 
sällan, är det kört.

På en APT i vintras ställde hon sig 
upp och föreslog att personalen skul-
le skriva ett brev till produktionsom-
rådeschefen.

– Jag satte ihop en text som alla 
läste och ställde sig bakom. Vi krävde 
bland annat en total genomlysning av 
arbetsplatsen. 

Brevet är lämnat vidare, men ännu 
har inget hänt. När jag är på besök i 
början av mars har någon lokal sam-
verkan om bemanning ännu inte bör-
jat diskuteras. 

– Som det är nu har vi Proffice inne 
mer eller mindre varje dag.

Koncept 
Att skriverierna om kvalitetsbrister 
i lokaltidningar landet runt rätt sla-
viskt tycks följa i spåren av Koncept 
Utdelnings utrullning motsägs knap-
past av brevbärarna på Gävle Syd. De 
fyra flödena fungerar enligt många 
hyfsat i bilbrevbäring, men inte hel-
ler på Gävle Syd hittar jag en enda 

Morgonmöte på brevbärarkontoret Gävle Syd. Det 
rapporteras att bemanningen är ”en person bättre 
än igår”. Hela fiket brister ut i applåder och skratt. 
Någon frågar hur många som fattas nu. Det verkar 
som om det denna torsdag kommer att vara två 
luckor.
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Fiat Dobló –  
vad gäller?
Alla sträckavstånd är egentligen för 
långa vid utdelning av post direkt 
från bil. Eftersom Fiat Dobló har en 
högre rutkant än tidigare utdel-
ningsbilar blir sträckavståndet än 
längre, och risken för belastnings-
besvär därmed större. För att post 
överhuvudtaget ska kunna delas ut 
direkt från Doblón har en kilkudde 
tagits fram, vars användande god-
känts av Previa.
 
Redan nu är upphandlingen av nästa 
bil klar, det blir en VW Caddy Maxi. 
Den nya bilen börjar levereras i maj, 
Fiat Doblón blir därmed bara en 
parentes i en långa raden utdel-
ningsbilar.

Var ska bilen användas?
Ol Där den stora lastkapaciteten tas 
tillvara.
Ol Där det är få postlådor direkt, 
absolut inte fler än 500 st.
Ol Där det är få återvändsgränder.

Vem kan köra bilen?
Ol Den som kan sträcka armen 
rakt ut genom fönstret utan att 
den pekar uppåt, alltså utan att 
höja axeln. Om du trots kilkudde 
inte kan göra detta kan du inte 
använda bilen.

Vad ska du som kör Doblón 
tänka på?
Ol Ställ in sätet så bra det går, det är 
inte alltid bäst med samma vinkel 
på ryggstödet som i din egen bil.
Ol Behöver du kilkudde ska den fin-
nas tillgänglig för att du ska kunna 
använda bilen.
Ol Gå ur bilen och dela ut posten 
vid lådsamlingar. Här sparar du 
många sträckningar av armen och 
Doblón är dessutom lättare att gå 
ur än Fiorinon.
Ol Gå ur bilen där det är lämpligt, vid 
exempelvis små återvändsgrän-
der, för att skapa arbetsvariation.
Ol Kör aldrig på trottoar, förutom 
att det utsätter både dig själv och 
andra för fara innebär det ett ökat 
antal sträckningar av armen.
Ol Meddela enligt de gällande rutiner 
ni har på din arbetsplats de post-
lådor som sitter olämpligt.
Ol Om du inte når att dela ut posten 
när du sitter rak i ryggen, utan att 
luta dig mot dörren, med armen i 
60 graders vinkel framåt - gå ur 
bilen och dela ut försändelserna!

Tidigare hade vi vika-
rier, nu är allt bara 
inriktat på att överleva 
dagen.
Anders Ädel. Världsberömd rutkant. I brevbärarkretsar.

Johannes Eriksson. I trapporna räcker det 
med 10 hushåll för att det ska bli knöligt 
med konceptet, 4-5 hushåll går väl an

Jan-Erik Ekman. Fyra flöden är ärligt talat 
inte bra, det blir stora problem i trapporna. 
Det räcker med ganska få avlämningsstäl-
len i en trappa för att det ska bli krångligt

Tony Karlsson. Det är mycket gliringar från 
kunder och ibland får man lust att hålla 
för märket på mössan. Vissa klarar av att 
hantera att det fungerar så här, för andra 
blir det svårt med sömnen. 

Anders Ädel. Det största problemet är att 
det är så toppstyrt. All erfarenhet vi har 
av arbetet räknas inte, vi ska bara göra 
som de säger. Jag har inget emot vettiga 
förändringar, men nu är det ofta så att 
inget är klart när förändringar dras igång 
och så förlorar företaget pengar på det.

Anki Leonardsson. Det är jobbigt att utdel-
ningen blir så sen. Jag kör moped i villor 
och det funkar ju inte med pannlampa på 
hjälmen. Jag har testat och den bara sköt 
iväg!

Tre punkter från 
Seko Posten
1. Höjd grundbemanning
För låga grundbemanningar skapar insta-
bila och röriga arbetsplatser, går ut över 
både kvalitet och arbetsmiljö. Stabila 
grundbemanningar som tar höjd för sjuk-
domar och ledigheter är en förutsättning 
för fungerande arbetsplatser.  

2. Bort med stelbentheten i Koncept 
Utdelning
Den stelbenthet som präglat utrullningen 
av Koncept Utdelning måste ersättas 
av lokalt inflytande och möjlighet att 
påverka för dem som faktiskt utför 
arbetet. De bäst lämpade att avgöra om 
till exempel fyra flöden fungerar i fast-
igheter med 10-30 hushåll är självklart 
de som har erfarenheten, kunnandet och 
detaljkännedomen – de som gör jobbet. 

3. Inflytande!
Processtyrningen från ovan har gått för 
långt, det gäller långtifrån bara i Koncept 
Utdelning. Att de som gör jobbet också 
får bestämma hur det ska utföras är 
inte viktigt bara för vår arbetsmiljö och 
vårt engagemang. Det kommer också att 
gynna effektivitet och kvalitet.

”Vårt arbete är redan idag ansträngande, 
både fysiskt och psykiskt. Övertid, kvar-
ligg av post och eftersändningar är mer 
regel än undantag. Vi är ett bra gäng som 
gör allt vi kan, och lite till, för att klara av 
de arbetsuppgifter vi blir ålagda att göra. 
Men tiden räcker inte till!”

”Att vi måste se över och vara effektiva 
i vår organisation förstår vi, men att det 
skall vara på bekostnad av vår hälsa och 
av kvaliteten på det arbete vi utför förstår 
vi inte.”

”Vi vill att en riktig genomlysning av 
Gävle Syd genomförs så att vi kan komma 
tillrätta med den rådande arbetssituatio-
nen innan den presenterade förändringen 
av arbetsorganisationen genomförs. Det 
måste vara något som är riktigt fel när vi 
inte med all övertid, all vilja och all kunnig 
personal lyckas leverera enligt PostNords 
löften till kund.
Vi personalen på Gävle Syd är Stolta brev-
bärare. Just nu känner vi att vi saknar 
förutsättningarna för att kunna vara just 
- Stolta brevbärare!
Vi har kommit till en gräns och ropar 
STOPP!”
Ur brevet från personalen på Gävle Syd.

Susanne Elfving. Seko Post Klubb Gävle
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NYHETER
Vecka 19 – prata med din arbetskamrat

Medlemsvärvarveckan 9-15 maj

Var inte rädda att 
synas!
Ol – Vi pratade mycket om att det 

här är en arbetsplats och att vi 
behöver vara ett starkt fack. Vi 
berättade vad vi gör, att vi är en 
arbetarförening inte en tjänste-
mannaförening. 

Bengt-Erik Nordstrand är 
sedan 2010 facklig på brev-
bärarkontoret i Luleå. Vecka 
41 ifjol genomförde alla de 
förtroendevalda i Luleå en riktad 
satsning på att verkligen få fler 
medlemmar. För, som Bengt-Erik 
säger, medlemsvärvning är ett 
teamarbete.

– Det är tillsammans vi be-
stämmer hur bra vi ska vara och 
då behöver egentligen alla som 
jobbar under det här taket vara 
medlemmar. Seko är ju ingen 
försäkringsorganisation. 

Under veckan värvades bland 
annat 11 medlemmar över från 
en annan fackförening. 

– Tidigare har faktiskt andra 
fack varit bättre på att vara ute 
och prata med folk, nu har vi fått 
tillbaka de medlemmar vi tap-
pade. Vi såg verkligen till att vara 
synliga och ge oss ut och prata 
med alla, berättade om vad vi gör 
och vad som är på gång. Det är 
ju ofta en lång process att värva 
någon.

Några ord på vägen till de som 
själva ska ut och värva vecka 19?

– Det är inte omöjligt, var inte 
rädda att synas!

– Tror någon att de 
kan värva fler med-
lemmar än oss är de 
välkomna att för-
söka
Ol Christoffer Söderlund är brevbä-

rare på Kopparlunden i Västerås och 
Seko-ombud på arbetsplatsen. In-
för vecka 19 låter han och de andra 
i Västmanlandssektionen av Klubb 
Mellansverige smått kaxiga.

Ni tänker 
vara bäst?
– Vi hörde 
att vi är bäst 
i landet när 
det gäller att 
hålla intro-
duktionsut-
bildningar 
för unga och 
nya medlem-
mar, så det är 
klart att vi ska vara bäst på medlems-
värvning också. Är det någon klubb 
eller sektion som tror att de kan värva 
fler medlemmar än oss vecka 19 så är 
de välkomna att försöka.
Så vad tänker ni göra?
– Det finns inga genvägar, vi måste 
prata med alla. Men då behöver vi 
också vara på plats på våra arbets-
platser under vecka 19, inte fara iväg 
på olika fackliga möten. 
Så ni kommer att ta en del diskus-
sioner?
– Vi kommer att prata med varenda 
en av de anställda som ännu inte är 
medlemmar, ombuden ska besöka 
varandras arbetsplatser. Sedan har vi 
dels planerat in en introduktionsut-
bildning under veckan, dels kom-
mer vi att samla in anmälningar till 
ytterligare utbildningar. 
Profilprylar?
– Absolut, varenda medlem ute på 
arbetsplatserna ska få en Seko-vat-
tenflaska.
Något tips till andra förtroendevalda 
inför vecka 19?
– Prata med alla. Jag tror det är 
rätt vanligt att vi har förutfattade 
meningar om dem vi jobbat länge till-
sammans med och som aldrig blivit 
medlemmar. Men vi ska fråga alla, ta 
diskussionen med alla.
Något favoritargument?
– Det beror ju på vem man pratar 
med, vem personen är och vilka 
frågor som dyker upp. Men i grunden 
handlar det ju om att vi är det stora 
facket. Det är vi som driver produk-
tionspersonalens frågor, vi som kan 
påverka.

Med start i månadsskiftet 
kör Seko Klubb Stockholm 
Norr igång en ambitiös 
plan för att få upp sin 
organisationsgrad. 
Klubben har helt enkelt 
bestämt sig för att få 
fler medlemmar ute på 
arbetsplatserna.

Under 2016 har 200 000 kronor 
öronmärkts för medlemsvärvning på 
brevbärarkontor och chaufförsarbets-
platser i norra Stockholm. De som till 
en början ska göra jobbet är en grupp 
yngre förtroendevalda, ansvarig är 
Linda Edholm.

– Det känns bra, det är en stor 
uppgift och ett stort ansvar vi fått. Att 
vara tillräckligt många medlemmar 
är faktiskt en förutsättning för allt 
fackligt arbete. 

En gång i månaden kommer 
arbetsplatserna inom ett av klub-

bens POC-
områden att 
betas av. Varje 
arbetsplats 
får besök av 
två värvare 
som går runt 
och pratar och 
lyssnar och 
på eftermid-
dagen är det 
medlems-
möte. Ungefär 
en månad 
efter besöket 
ordnas minst 

en introduktionsutbildning för de 
som anmält sig i området, målgrup-
pen är unga 
medlemmar, 
nya medlem-
mar och icke-
medlemmar. 
Dessutom 
kommer sek-
tionsstyrelser 
och förhand-
lingsansvariga 
att få hjälp att 
ta fram egna 
värvaraktivi-
teter. Under 
vecka 19 
kommer hela 
gruppen att vara ute från måndag till 
fredag. 

– Den här gruppen lägger en grund, 
säger Linda, men ska det bli verklig 
skillnad måste alla fackliga hjälpa till. 
Och inte bara fackliga, redan idag är 
det ju många medlemmar som över-
tygar arbetskamrater om att gå med i 
facket. Vi behöver mer sånt!

I vår inleds förhandlingarna med Almega om nytt 
kollektivavtal och nya löner. En postlag är på gång och 
inom PostNord pågår ständigt vårt arbete för schyssta 
anställningar, att jobben ska finnas kvar i egen regi 
och för inflytande. Aldrig tidigare har behovet av en 
kraftfull och drivande fackförening varit så stort. 
Vi behöver bli fler och därför organiserar Seko 
Posten vecka 19 en gemensam medlemsvärvarvecka 
över hela landet. På terminaler, brevbärarkontor, 
chaufförsarbetsplatser och varhelst det finns PostNord-
anställda kommer våra förtroendevalda att ställa 
frågan om medlemskap. 
Men vi behöver även medlemmarnas hjälp. Så prata 
med din arbetskamrat som du vet står utanför, fråga de 
unga och nya om de hunnit bli medlemmar än. 
Nya medlemmar kan skriva in sig på seko.se eller 
genom att använda den blankett för inträdesansökan 
som ska finnas på samtliga arbetsplatser.

Christoffer Söderlund. 
Tydlig

Viktor Wikström, facklig 
på brevbärarkontoret 
i Sundbyberg. Det här 
handlar både om att bli 
fler medlemmar och om 
att få folk att förstå att vi 
faktiskt kan ändra på sa-
ker tillsammans. Jag tror 
stenhårt på det här.

Linda Edholm, facklig på brevbärarkontoret i 
Bromma. Ansvarig för värvargruppen.

Erik Wik, facklig på brev-
bärarkontoret i Täby. Är 
vi bara tillräckligt många 
måste arbetsgivaren 
lyssna, vi representerar 
den stora majoriteten av 
de anställda. Vi vill bli fler 
medlemmar, men också 
fler som jobbar fackligt.

– Jag tror stenhårt på det här

Hjälp till att värva
– här är argumenten!
Inför vecka 19 har Seko Posten 
samlat och tryckt upp ett otal 
antal argument för medlemskap. 
Häftet kommer att skickas ut till 
samtliga förtroendevalda, men 
självklart är du som medlem 
välkommen att utan kostnad 
beställa ett eget ex. Vare sig du 
vill hjälpa till att värva, eller helt 
enkelt bara läsa.
Broschyren trycks i början av 
april.

Skicka din 
beställning till:  
eva.blom@
postnord.se 
eller
Seko Posten, 
A11 V, 105 00 
Stockholm

GÅ MED I 
SEKO NU DÅ!
– Argument när du värvar 
medlemmar

POSTEN
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Sexuella trakasserier 
– vad ska den som blir utsatt göra?

Ol Ulrika Nilsson från Seko Postens 
styrelse har lång erfarenhet av dessa 
situationer och menar att det inte är 
ovanligt att den som utsatts skuldbe-
lägger sig själv.

– De som tar kontakt med mig 
känner att något definitivt varit över 
gränsen, samtidigt börjar de ofta ur-
säkta den andres beteende; ”Han rå-
kade ju bara nudda mitt bröst”.

Definitioner
Enligt Prevent, en ideell förening 
inom arbetsmiljöområdet som ägs av 
LO, Svenskt Näringsliv och PTK, är 
den som upplever något av följande 
utsatt för sexuella trakasserier:

Ol ovälkomna förslag eller krav på 
sexuella tjänster
Ol oönskad fysisk kontakt
Ol ovälkomna sexuella anspelning-
ar, blickar, visslingar och kom-
mentarer om utseende
Ol könsord, pornografiska bilder och 
nedsättande skämt om det kön du 
tillhör

Diskrimineringslagen definierar sex-
uella trakasserier som ”ett uppträ-

dande av sexuell natur som kränker 
någons värdighet”.

– I sista hand handlar det ju om hur 
en individ upplever något, konstate-
rar Ulrika. Vissa saker kan uppfattas 
som okej i en situation, i andra inte. 
Vanligare numer är också att trakas-
serierna fortsätter efter arbetstiden, 
det kan vara genom sms, mail eller 
Facebook. Det tar inte slut bara för 
att man gått hem för dagen.

Enligt Ulrikas erfarenheter är det 
relativt sett vanligare att chefer eller 
arbetsledare anmäls.

– Det kan vara en slump eller helt 
enkelt bero på att viljan att anmäla är 
större i dessa fall. Men det kan också 
vara så att sexuella trakasserier of-
tare inträffar när en av personerna är 
i en beroendeställning.

Ta kontakt
Så vad ska den som upplever sig ha 
blivit sexuellt trakasserad göra? Ar-
betsgivare har enligt lag skyldighet 
att utreda det som hänt och se till att 
trakasserierna upphör. Enligt Pre-
vent ska den som utsatts i första hand 
vända sig till arbetsgivaren. Ulrika 

Nilsson vill komplettera.
– Det absolut viktigaste är att kän-

na sig bekväm med den man pratar 
med. Det kan vara den lokale chefen, 
men för många är det mer naturligt 
att prata med sitt Seko-ombud. 

Ulrika har själv blivit kontaktad ett 
antal gånger genom åren.

– Med ett undantag har de som 
kontaktat mig varit kvinnor. Kanske 
är det lättare för många att ta kontakt 
med mig som också är kvinna. 

Det första Ulrika frågar är om per-
sonen vill ta ärendet vidare. Det vill 
de oftast och då går hon direkt en 
nivå upp, till personalavdelningen på 
regionen.

– Det här är såpass känsliga frågor 
att det känns bättre än att ta det med 
den lokale chefen.

Arbetsgivaren pratar sedan med 
både den som utsatts och med den 
utpekade, ofta vill arbetsgivaren att 
alla ska sätta sig ner i samma rum och 
prata ut. Ibland ber också den som 
gjort något uppriktigt om ursäkt och 
det finns en möjlighet att gå vidare.

– Men riktigt så enkelt är det ju 
långtifrån alltid, säger Ulrika. Att 
sitta i samma rum och prata ska man 
bara ställa upp på om det känns rätt. 
A och O måste hela tiden vara att den 
som utsatts känner sig så bekväm 
som möjligt med situationen.

Dokumentera
Oavsett om en person vill ta det 

inträffade vidare eller inte uppmanar 
Ulrika dem alltid att dokumentera 
det som hänt. Exakt när har något 
inträffat? Vilka andra var närvarande 
och skulle kunna fungera som vitt-
nen? Dokumentationen är viktig om 
det skulle hända igen, eller om en 
anmälan ska göras senare. Men det 
handlar också om att andra kan bli 
utsatta.

Båda utsatt och utpekad får gå till 
Previa, de får samtalsstöd och sedan 
brukar en av dem få byta arbetsplats.

– Är det bara rätt chef så blir det 
inte den som utsatts som får flytta på 
sig, konstaterar Ulrika.

Själv har hon varje gång lyckats 
komma överens med arbetsgivaren 
om vilka åtgärder som ska vidtas, 
men det är inte alltid arbetsgivaren 
agerar särskilt snabbt.

– Skulle arbetsgivaren inget göra 
och ofredandet få fortsätta är det 
polisanmälan som gäller. Sexuellt 
ofredande är ett brott enligt lagen 
och kan ge upp till två års fängelse, 
avslutar Ulrika.
Rikard Brennius
rikard.brennius@seko.se

Den som blivit utsatt för någon form av sexuella 
trakasserier hamnar ofta i en mycket svår situation. 
Det handlar om övergreppet i sig, men också om att det 
kan vara svårt att anmäla.

Bilden   har inget med artikeln att göra. FOTO: LINUS MEYER

FAKTA

Fakta PostNord
Inom PostNord råder nolltolerans 
mot sexuella trakasserier, 
liksom mot kränkande 
särbehandling/mobbning. I den 
senaste arbetsmiljöenkäten 
uppgav 2,6 procent, 387 
personer, att det ”förekommit 
sexuella trakasserier” på deras 
arbetsplats.

Fakta arbetslivet
14 procent av de unga kvinnorna 
(16-29 år) i arbetaryrken har 
utsatts för sexuella trakasserier 
av kunder, gäster, brukare med 
fler. Ytterligare 3 procent uppger 
att de blivit sexuellt trakasserade 
av chefer eller arbetskamrater.
Inom LO:s områden är problemen 
med sexuella trakasserier störst 
inom vård och omsorg, hotell 
och restaurang samt handeln. 
Problemen är nästan 50 procent 
vanligare bland tidsbegränsat 
anställda arbetare än bland 
tillsvidareanställda. 

Källa: Arbetsmiljöstatistik Rapport 
2014:3, SCB på uppdrag av Arbetsmil-
jöverket

Fyra sätt att anmäla 
• PostNords blankett ”Anmälan 

om diskriminering”

• Arbetsskadeanmälan

• Polisanmälan

• Anmälan till Diskriminerings- 
ombudsmannen
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– Under 2016 kommer vi att investera 
i bland annat Comarthen, nya 
brevbärarbilar, paketlastbilar och 
distributionslastbilar. Vi har Sveriges 
största fordonsflotta och det är viktigt 
att vi förnyar i den takt vi behöver 
för att den inte ska bli ålderstigen. 
Samtidigt måste vi fortsätta jobba 
med att optimera användningen av de 
fordon vi har.

Anders Holm, chef för PostNord Sverige, 
om outsourcing, bemanning och Koncept Utdelning

O
rden kommer från Anders Holm, chef för 
PostNord Sverige, och beskriver vad som 
gäller i den svenska delen av företaget 
för 2016. För ett år sedan var beskedet ett 
annat, under 2015 skulle inga fordonin-
vesteringar alls göras. Istället låg fokus på 
att outsourca verksamhet, låta entrepre-

nörer ta över körningar, arbete, som fram tills då utförts 
av postanställda chaufförer.

Outsourcing
För Seko Posten blev arbetet med denna fråga en av de 
viktigaste under 2015, uppfattningen var att PostNord ska 
möta kund med egen personal och att investeringar borde 
göras i nya fordon.

– De här fordonsinvesteringarna kan vi göra utifrån att 
vi nu har pengarna, säger Anders Holm, det finns till både 

– Att ha en stor del av vår 
verksamhet i egen regi är viktigt
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Feature

– Att ha en stor del av vår 
verksamhet i egen regi är viktigt

teknikutveckling och till nya fordon. Det handlar om att 
prioritera var pengar ska satsas, och nu behövs det nya 
fordon. 

Så vilka fördelar ser han med att driva kärnverksamhe-
ten i egen regi?

– Det finns ett stort signalvärde i att vi visar att det här 
är en viktig del av verksamheten. Det vore ju konstigt om 
inte vi kunde göra detta minst lika bra och billigt som en 
entreprenör, inte minst när det gäller storstadsområdena. 
Att ha en stor del av vår verksamhet i egen regi är viktigt.

Men han menar också att det kan finnas områden 
där andra lösningar är mer intressanta, mycket styrs av 
volymerna. 

Kvalitet 
Kvaliteten i framför allt brevdelen av PostNord Sverige 
har det senaste årets periodvis nått vad som beskrivits 
som ”all time low”. Klagomålen till både företaget och 
PTS har ökat, de många artiklarna i lokaltidningar till slut 
nått även riksmedia. 

– Det här är ett problem och det ger oss en dålig image 
på brevsidan. Koncept Utdelning har haft en inverkan, 
men när det gäller kvalitetsproblemen måste vi titta 
historiskt.

Anders Holm beskriver hur de extra marginaler som 
funnits för att kunna parera exempelvis försenade flyg 
eller problem på terminal nu är borta. Han menar att vi 
tidigare varit otroligt snälla mot kunderna, även när de 
inte kommit in med den mängd gods de förvarnat om har 
vi alltid löst situationen. Nu jobbas istället hårt på att få 
kunderna att verkligen leverera enligt vad de lovat. 

– Vad vi själva måste arbeta på är att nu sätta fungeran-
de grundbemanningar ute på arbetsplatserna.

Bemanning
En alltför låg grundbemanning har länge upplevts som 
ett problem i produktionen. Täckning har inte funnits för 
sjukdomar och ledigheter, verksamheten har blivit sårbar 
och ett fåtal sjuka ofta skapat stora problem. I början av 
2015 undertecknade parterna Kollektivavtalet om Beman-
ning, som bland annat syftade till att komma tillrätta med 
just grundbemanningarna. Till våren kommer avtalet änt-
ligen att ha gått igång på en majoritet av PostNords arbets-
platser. 

Anders Holm får frågan om vi inte helt enkelt ska ha en 
person på varje plats och sedan tillräckligt med folk inne 
för att kunna täcka upp för sjukdomar och ledigheter.

– Så är det. Har man 10 slingor på en arbetsplats och 
genomsnitt 1 sjuk så ska grundbemanningen bestå av 11 
personer. Har man dessutom i genomsnitt 1 semesterledig 
så ska grundbemanningen bestå av 12 personer. Det är ren 
logik och enkel matematik!

Han säger att de rätta grundbemanningarna nu ska sät-
tas på POC-nivå och att det ”inte är ett fritt valt arbete”. 
För att undvika fallgropar kommer PostNord Sverige att 
hålla koll på detta.

Fallgropar?
– Ja det finns fallgropar, konstaterar Anders, och det 

hänger ihop med hur det fungerat tidigare. Det har varit 
för många fromma förhoppningar och för många ”det 
borde fungera”. 

Här är Anders Holm mycket tydlig.
– Chefer har hoppats på att ingen anställd ska vara sjuk, 

att det ska vara sol varje dag och att all post ska komma 
i tid. De har tänkt att det ”borde fungera” och så kan vi 
inte ha det. Här har det funnits skillnader mellan gamla 
logistik och meddelande, och det måste vi få ihop nu.

Att PostNord kommer att fortsätta minska personal-
styrkan för att möta minskande brevvolymer är knappast 

någon hemlighet. Men att ha rätt grundbemanning behö-
ver väl inte innebära att det kostar företaget mer pengar?

– Nej, det är riktigt.

Konceptet
Kritiken bland landets brevbärare mot Koncept Utdelning 
tycks kompakt. Det handlar om arbetsmiljön, stressen, 
den stelbenta styrningen och kvaliteten. Anders Holm får 
samma fråga som jag dagen innan fått på ett brevbärar-
kontor i Gävle; ”Varför vill företaget att vi ska jobba så här 
ineffektivt? Vi får ju inte ut posten!”.

– Jag kom från logistikdelen av företaget och blev 
Sverigechef 2014, beslutet om Koncept Utdelning fattades 
långt innan jag kom in i bilden.

Och han fortsätter:
– Vad vi sagt var att konceptet skulle rullas ut i hela lan-

det innan vi började justera. Den 8 januari gjordes de sista 
utrullningarna och nu är det upp till den nya distributions-
chefen Erika Ahlqvist att tillsammans med regionche-
ferna se över vad vi måste skruva på för att konceptet ska 
fungera effektivt. 

Jag frågar om det inte är självklart att det ska bestäm-
mas lokalt på arbetsplatsen i vilka flerfamiljshus med fler 
än tio hushåll fyra flöden ska köras. Det är ju där man har 
detaljkunskapen, där man vet vad som är effektivt när det 
gäller vissa trappor eller områden.

– Jag vill inte släppa det helt fritt, då är risken att vi får 
300 olika varianter på Koncept Utdelning. Det kan bli 
rena cirkusen. Däremot ska det som den lokala arbets-
platsen tycker vara en stark rekommendation. Det har 
beslutats om nya riktlinjer för utdelningen i flerfamiljshus 
och de riktlinjerna kommer vi att få utvärdera framöver. 

Focus
Focus-resultat 2015 var inte bra, det som sticker ut är 
bland annat nedgången för engagemang och trivsel & 
hälsa. Anders Holm får frågan om detta verkligen går att 
förändra utan att lätta på den stenhårda processtyrningen 
och menar att de nya direktiven för Koncept Utdelning 
kommer att hjälpa till. Han fortsätter:

– Samtidigt är vi mitt inne i gigantiska omställningar 
och ett problem är kommunikationen. Vi har 6 chefsled, 
att få ut informationen i led 1-3 har vi inga problem med. 
När vi däremot ska ha ut budskapet till det sista ledet kan 
det ibland likna rena viskningsleken. 

Anders Holm utbrister;
– Kan någon komma med en magisk lösning som gör att 

vi snabbare når ut med information från Arken till arbets-
platserna så vore jag mycket tacksam!

Han konstaterar också att personalstyrkan ska redu-
ceras med en takt om 100 personer/månad och att det 
kommer att ställa saker på sin spets. 

Till sist
Det Anders Holm främst ser som positivt i företaget just 
nu är trots allt kvaliteten.

– Den har nu gått upp till 92 procent och vårt interna 
mål ligger på 94.

Han vill också ta med sig att intäkterna och ekonomin 
under 2015 var bra. Till sist vill han även prata om hur stolt 
han är över alla de som jobbar i produktionen. 

– Arbetet som görs i Arken är inte oviktigt, men det är 
ju därute det stora arbetet görs. Brev, pall och paket - det 
måste ju fram. 

Anders Holm avslutar;
– Det görs ett enormt jobb som inte alltid får den upp-

skattning det förtjänar.l
Rikard Brennius
rikard.brennius@seko.se

Anders Holm. Chef för PostNord Sverige.  
FOTO: RIKARD BRENNIUS

Chefer har hoppats på 
att ingen anställd ska 
vara sjuk, att det ska 
vara sol varje dag och 
att all post ska komma i 
tid. De har tänkt att det 
”borde fungera” och så 
kan vi inte ha det.
Anders Holm
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Organisationen
Sune Blomqvist mot väggen

Vad gäller om arbetstidsbanken?

Varför frystes arbetstidsbanken?
Eftersom vi tillsammans med arbets-
givaren har en pilotverksamhet när 
det gäller IPM (integrerad produk-
tionsmodell) i Växjö och Östersund. 
Där ser vi vissa problem med dagens 
arbetstidsmått som vi vill titta när-
mare på.

Tidigare jobbade brevbärarna 38 
timmar i veckan och sedan kom 
arbetstidsbanken, kommer vi att gå 
miste om arbetstidsförkortningen vi 
betalat för nu?
Nej, om arbetstidsbanken avvecklas 
ska vi säkerställa att vi får behålla det 
vi betalt för.

Vad är det ni har upptäckt i Växjö 
och Östersund som ni vill titta när-
mare på?
Vi har upptäckt att när arbetsgivaren 
startar verksamheten med IPM och 
integrerar brev och paketverksamhe-
ten mot kund skapar man hubbar och 
depåer för verksamheten. När man 
utgår från en depå är tidsfönstret (ti-
den mellan bilen som lämnar posten 
på förmiddagen och bilen som avgår 
på eftermiddagen med post) kraftigt 
reducerat. Det är under tidsfönstret 
vi har arbete att utföra på våra de-
påer. Ett vanligt tidsfönster kan vara 
9.00 – 16.30, då blir det svårt att få till 
heltid.

Kommer alla att få deltid då?
Det får vi verkligen inte hoppas. Det 
vi undersöker nu är hur vi kan kom-
binera arbete på en hubb (med bättre 
tidsfönster) och depåer. Det vi testar 
är 38 timmar utan arbetstidsbank 

istället för 40 
timmar med ar-
betstidsbank som 
heltidsmått för 
att få till så bra 
arbetstidsförlägg-
ning som möjligt.

Så fördelen med 
38 timmar/vecka 
är att det blir 
lättare att bygga 
heltidsanställ-
ningar?
Ja.

Kommer vi att 
få hoppa mellan 
hubbar och de-
påer i framtiden?

Vår tanke är att 
samtlig personal 
som idag arbetar 
inom en radie på 5 
mil från den fram-
tida hubben ska 
bli placerade på 
hubben. Det här är 

en förutsättning för att kunna bygga 
heltidsanställningar i så hög utsträck-
ning som möjligt. Det innebär också 
att vi kommer att få en bättre arbets-
rotation och kan säkerställa en så bra 
anställningstrygghet som möjligt. 
Vissa dagar arbetar man från en hubb 
och andra dagar från en depå. 

Då är det väl klart att arbetstids-
banken försvinner?
Det kan tyckas så men det är fortfa-
rande en test som vi vill utvärdera 
och testen gäller för produktionsper-
sonal inom distribution. Det innebär 
att befattningarna brevbärare, chauf-
förer och gruppledare berörs. Vi har 
många fler befattningar som omfat-
tas av arbetstidsbanken och även för 
dessa ska bra lösningar hittas.

Om det bara är ett problem på de-
påer, varför inte låta arbetstidsban-
ken vara kvar på hubbarna?
Det tilltalar oss inte speciellt mycket 
att ha olika regler beroende på var 
man arbetar. Då är vi med och skapar 
ett A-lag och ett B-lag. 

Det du beskriver som ett hot med 
depåer gäller ju inte hos oss?
Idag är det kanske inget problem. 
Framöver kommer dock samtliga ar-
betsplatser att vara kopplade till IPM 
med hubbar och depåer och vi måste 
jobba förebyggande om vi ska vara 
framgångsrika.

Kan vi då inte vänta med att för-
ändra förrän det gäller oss?
Vi måste ändra i samband med att 
vårt avtal löper ut för att inte riskera 

att tappa värdet.
Om vi väntar för länge riskerar med-
lemmar att först få oönskad deltid 
och därefter när avtalet går ut even-
tuellt få tillbaka sin heltid med följ-
deffekter som att pension med mera 
påverkas negativt.

De flesta brevbärare jag pratat med 
vill behålla arbetstidsbanken, var-
för går ni emot den uppfattningen?
Som man frågar får man svar. Vilka 
svar får vi om vi istället frågar vad 
som är viktigast av heltid och ledig 
tid? Vi vet genom vår avtalsenkät att 
för medlemmarna är heltid mycket 
mer värt än ledig tid och att en ma-
joritet inte vill avstå lön för ledig tid. 

Vad betyder det konkret?
Om vi ser i Växjö och Östersund att 
38 timmar utan arbetstidsbank ska-
par bättre anställningsvillkor för våra 
medlemmar än 40 timmar med ar-
betstidsbanken så väger det tungt till 
förmån för en framtida förändring.

Gäller 38 timmar även för chauf-
förer som tidigare hade 16 timmar i 
arbetstidsbanken?
Ja, vi tar bort denna skillnad under 
testen i Växjö och Östersund. Vid en 
eventuell framtida förändring vill vi 
naturligtvis ha en så rättvis och lika 
lösning för alla inom distribution.

Ska verkligen brevbärarna vara 
med och betala en arbetstidsför-
kortning för ”gamla logistik”?
Vi ställer aldrig olika medlemsgrup-
per mot varandra när vi ska skriva ett 
avtal. Vi ser alltid till vad som är bäst 
för helheten. Det finns många saker i 
vårt postcentrala kollektivavtal som 
kunde vara bättre.

Timanställda har inte lika många rät-
tigheter som månadsavlönade, an-
ställda har olika antal semesterdagar 
på grund av tidigare överenskommel-
ser osv. Listan kan göras lång, men 
det är olyckligt att personer som job-
bar med samma arbetsuppgifter på 
samma arbetsplats har olika timmar i 
arbetstidsbanken enbart på grund av 
att man har olika befattningar i sina 
anställningsavtal.

Vilka garantier får vi för att vi inte 
tvingas göra samma jobb på kortare 
tid?
Finns inga garantier för någonting. 
Om vi idag precis klarar av våra ar-
betsuppgifter och arbetsgivaren ka-
par två timmar i veckan så bör vi rim-
ligen skriva upp övertid eller mertid. 
Sker detta kommer arbetsgivaren att 
pressas till att anställa fler eftersom 
det blir billigare än att alla jobbar 
övertid. Det här förutsätter självklart 
att vi bara inte skruvar upp tempot 
ytterligare. Precis som det gör redan 
idag. Att vi får fler arbetsuppgifter än 
vi hinner med är ju knappast något 
nytt fenomen. 

Kommer vi som har fler än 25 se-
mesterdagar att tappa dessa?
Det skulle överraska mig mycket ef-
tersom inga sådana diskussioner förs.

När får vi ett besked om framtiden?
Vår fackliga målsättning är att det ska 
vara klart i god tid innan avtalet löper 
ut.

Kan du vara lite mer konkret kring 
i god tid?
Gärna innan halvårsskiftet eftersom 
juli är en semestermånad då flertalet 
har semester.l

Alvesta
Nylanda Hub

Lenhovda

Lessebo

Emmaboda

Tingsryd

Växjö Delta
Växjö Ljungadal

Älmhult

Produktionsområde Växjö. Cirkeln markerar 5-mils gränsen. Personalen på de två depåer som är 
utanför gränsen tjänstgör enbart på sina respektive depåer. ILUSTRATION: JOHAN LUNDH 

I januari enades parterna om att 
arbetstidsbanken fryses till och med den 
1 augusti. Vad ligger bakom detta? Vi 
ställde Sune Blomqvist mot väggen och 
lät honom reda ut begreppen. 

Sune Blomqvist  från Seko Postens styrelse. 
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Ol Avtal 2016

Ställ din fråga på
kristina.hvatz@postnord.com
Vi behöver din fråga senast 17 maj

Vi gillar kol-
lektivavtal, 
men det 
måste vara 
möjligt att 
göra avsteg.
Anne-Marie Fransson, 

förbundsdirektör 

på Almega IT- och 

telekomföretagen, 

i tidningen Arbetaren.

Koll på medlemsförsäkringarna
Ol Jan-Åke Larsson, ordförande i Klubb Administra-

tion & Specialister hörde av sig till oss och berättade 
att fått ett meddelande från en medlem som i höstas 
drabbades av en hjärtinfarkt:

”Tack vare dig fick jag i dag ett trevligt brev från 
Folksam som gav mig ett engångsbelopp på 50 000 
kr för min diagnos. Hade absolut ingen aning om att 
denna försäkring fanns i min portfölj. Det måste vara 
jättemånga som missar berättigade ersättningar pga. 
att man precis som jag inte har koll.”

Almega 
– en mäktig motpart

Ol l Almega är en del av Svenskt Närings-
liv och organiserar 11 000 företag med 
sammanlagt 500 000 anställda inom 
ett sextiotal branscher i tjänstesektorn. 
Omkring 140 kollektivavtal förhandlas 
av Almega som själva har 165 anställda, 
allt från marknadsförare, jurister och 
förhandlare till näringslivsexperter och 
ekonomer. 

Det handlar om en av de tunga spelar-
na på arbetsgivarsidan, ja förmodligen i 
hela det svenska samhället.

Politik
Almegas verksamhet handlar långt ifrån 
bara om förhandlingar och stöd till fö-
retag, det handlar också om att påverka 
politik och samhälle. En favoritfråga är 
lägstalönerna, och Almegas uppfattning 
är då knappast att de är för låga. Inte 
minst har företrädare för Almega under 
höst och vinter lyft fram hur viktigt det är 
för integrationen att hålla lägstalönerna 
nere. Utgångspunkt har tagits i den hu-
manitära katastrof som kriget i Syrien 
skapat. Argumentationen anpassas efter 
tillfället, hur cyniskt det än kan låta.

Även visstidsanställningarna återkom-
mer regelbundet hos Almega. Fokus lig-
ger icke på hur arbetsgivare systematiskt 
växlar mellan allmän visstid och vikariat 
för att skjuta upp tillsvidareanställning-
ar. För Almega är en visstidsanställning 
framför allt en ”utomordentlig språng-
bräda från arbetslöshet till en tillsvida-
reanställning”. Ibland spelas även här 
”integrationskortet”, förbundsdirektör 
Stefan Koskinen har till exempel så här 
kommenterat att visstidsanställningar 
minskat bland inrikes födda men ökat 
hos utrikes födda:

– Vi på arbetsgivarsidan vill gärna se 
de siffrorna som att visstidsanställningar 
är en viktig del av integrationen.

Men som han tillägger finns det ”sä-
kert olika uppfattningar om det”. En så-
dan uppfattning kan ju vara att visstids-

Sommarsemester
Fråga: När ska jag senast ha besked om min som-
marsemester?

Svar: Senast den 1 april ska arbetsgivaren anslå 
semesterplanen, i och med att den är fastställd 
är det också den som gäller. Arbetsgivaren kan 
alltså inte ändra i den med mindre än att du 
och din chef blir överens om att flytta delar av 
din ledighet. Att semesterplanen, när den väl är 
anslagen, ligger fast betyder att det är bra om 
du när du lämnar in din semesteransökan tänkt 
igenom hur du vill ha det med samtliga dina 
semesterdagar under året. Finns de väl med i 
semesterplanen vet du när du ska ha semester.

Sparade semesterdagar
Fråga: Hur många sparade semesterdagar kan 
jag ha?

Svar: Du kan ha 25 sparade semesterdagar och i 
vårt Villkorsavtal finns ingen begränsning för hur 
länge de får sparas. Undantaget från regeln om 
max 25 sparade dagar gäller för de anställda som 
den 31 december 2010 redan hade fler sparade 
semesterdagar, dessa anställda kan även fortsätt-
ningsvis ha fler än 25 dagar sparade. Men när du 
väl tagit ut semesterdagar och kommit under 25 
dagar kan du bara spara semesterdagar igen upp 
till max 25. 
Har du redan 25 sparade dagar måste du ta ut 
årets semester under innevarande semesterår 
(1 januari – 31 december). Du har då än större 
anledning att verkligen lägga in samtliga semes-
terdagar i din semesteransökan. Du riskerar 
annars att arbetsgivaren själv lägger ut din 
semester i slutet av året, troligtvis under oktober 
eller november. 

Fråga: Hur många semesterdagar har jag som har 
blivit anställd från den 1 mars?

Svar: Du har 21 semesterdagar. Formeln för att 
räkna ut antalet semesterdagar är: 10 anställ-
ningsmånader gånger 25 semesterdagar delat 
med 12 månader. Det blir 20,8, vilket räknas upp 
till 21 dagar. Skulle du vilja spara semester till 
kommande år kan du spara en dag, eftersom 20 
dagar ska tas ut enligt semesterlagen.

anställningarna uppenbarligen spär på 
segregationen.

Avtal 2016
Vilka yrkanden Almega kommer att ha 
inför förhandlingarna om Kommuni-
kationsavtalet är ännu okänt. I januari 
växlade dock Almega IT & Telekomföre-
tagen yrkanden med Seko inför förhand-
lingarna om Telekom-avtalet.

Almega vill där sätta nuvarande LAS-
regler ur spel och låta arbetsgivaren un-
danta 20 procent av personalen i sam-
band med övertalighet. I praktiken något 
som skulle ge arbetsgivaren fritt spelrum 
att välja vilka som ska vara kvar och vilka 
som ska få gå i samband med nedskär-
ningar.

Almega vill som tidigare ha ett siffer-
löst avtal utan några garanterade löne-
ökningar och dessutom att övertidstaket 
ska höjas med 150 timmar. De vill ge 
telekomföretagen möjlighet till ”indivi-
duella anpassningar” av ersättningar för 
bland annat övertid och OB, företagen 
ska också kunna ”återköpa” enskilda 
anställdas arbetstidsförkortning. Kol-
lektivavtalet ska i sin helhet vara ”dis-
positivt”, det ska vara fritt fram att av-
tala bort dess innehåll lokalt. Eller som 
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör 
på Almega IT- och telekomföretagen, ut-
trycker det:

– Vi vill göra upp med individen mer, 
utifrån individens och företagens behov 
och möjligheter.

Så värst många rättigheter på jobbet 
skulle det alltså knappast bli kvar.

När Seko under våren inleder avtals-
förhandlingarna med Almega är det en 
mäktig motpart som kommer att sitta 
på andra sidan bordet. Mot alla deras 
resurser och all självsäkerhet har fackför-
eningen i grunden en enda sak att sätta 
emot. Vi är många.
Rikard Brennius
rikard.brennius@seko.se

PostNord är en del av Kommunikationsbranschen och när ett nytt 
branschavtal i år förhandlas av bland annat Seko görs det med Almega som 
motpart. 

→

STÄLL DIN FRÅGA TILL KRISTINA.HVATZ@POSTNORD.COM

Kristina Hvatz  
avtalsansvarig Seko Posten.

Fråga 
om avtal

Följ Seko Posten på 
Facebook
Ol Minst fyra gånger per år kommer 

du att få denna tidning, men varje 
vecka lägger vi ut nyheter, bilder och 
länkar på vår Facebook-sida. 
Ol Du som är medlem i Facebook 

söker helt enkelt på ”Seko Posten” och 
klickar sedan ”gilla” för att följa sidan. 
Ol Du som inte är medlem i Facebook går 

in på www.facebook.com/SekoPosten. 1

Fakta om dina 
medlems-
försäkringar
Seko ger dig bästa försäkringsskyddet

Försäkringsinformation
Ol Vill du ha bättre koll 

på vilka försäkringar som 
ingår i medlemskapet, och 
vilka som går att teckna 
till? Beställ utan kostnad 
vår försäkringsbroschyr 
genom att höra av dig till  
eva.blom@postnord.com 
eller Seko Posten, 
 A11 V, 105 00 Stockholm.
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OO Krönika.

Kultur

Ingenting vi fått till skänks. Vår 
sammanhållning har givit drastiskt 
förbättrade villkor

Vi står bakom den svenska modellen. Så löd i alla fall beskedet från den 
samlade högern under de åtta år mellan 2006 och 2014 som de befann 
sig i regeringsställning. Att den faktiskt förda politiken visade på en an-

nan hållning är en sak, men nu har uppenbarligen även den muntliga vurmen 
för att lämna ansvaret för löner och villkor till arbetsmarknadens parter spelat 
ut sin roll. Högerparti efter högerparti går nu fram med förslag om att sänka 
lönerna på svensk arbetsmarknad. Och om parterna inte tar ansvar för att 
detta sker, lovar eller snarare hotar borgarna med att ta till lagstiftning för att 
uppnå sina mål.

För att uttrycka sig diplomatiskt finns det problem med detta synsätt. Dels 
skulle det innebära att vi faktiskt lönesätter människor beroende på härkomst, 
ett slags Apartheid på arbetsmarknaden. För det handlar ju inte om att de 
människor som, enligt högerns förslag, skulle tjäna 14 000 kronor i månaden 
ska utföra andra arbetsuppgifter än övriga anställda. Det enda som avgör 
lönen i dessa fall ska vara om någon råkar vara född i ett visst land.

Ett synsätt som kanske kändes relevant på 30-talet men som en, i sin enfald, 
trodde hade blivit så att säga omodernt. Det kommer även att skapa ett tryck 
neråt på våra kollektivavtalade lönenivåer, vilket naturligtvis är det långsiktiga 
målet. Att högern vill sänka din lön är ju inte direkt någon nyhet. De hittar bara 
nya, kreativa sätt att genomföra det på.

Att de nu är villiga att ta till lagstiftning för att driva igenom lönesänk-
ningar är anmärkningsvärt. Den svenska modellen bygger på att löner 
och villkor bestäms av arbetsmarknadens parter, genom kollektivavtal. 

En kan naturligtvis tycka att detta inte alltid är en perfekt metod för oss som 
arbetarrörelse. Det är absolut en snårig väg att nå framgångar på, men få kan 
med trovärdighet hävda att modellen inte gynnat båda parter ur ett långsiktigt 
perspektiv. Modellen har bidragit till en stabilitet på arbetsmarknaden och 
antalet konflikter mellan parterna har varit ganska blygsamt, sett ur ett inter-
nationellt perspektiv. 

Detta är man nu från högerhåll redo att riskera, och det är svårt att över-
blicka vilka konsekvenser detta kan få.

Ytterligare en effekt om förslaget blir realitet skulle bli att vi skapar en stor 
grupp människor som har ett jobb, i vissa fall även på heltid, men som ändå 
inte klarar av sin försörjning. Det är varken bra för samhällsekonomin i stort, 
då minskad köpkraft innebär lägre efterfrågan, eller för de berörda indivi-
derna. Detta är naturligtvis illa nog, men förslaget riskerar även att bryta 
sammanhållningen inom arbetarrörelsen, genom bildandet av A- och B-lag på 
arbetsmarknaden.

Och däri ligger den kanske största faran med förslaget. För även om den 
svenska modellen har tjänat oss väl ur ett längre perspektiv är detta givetvis 
inte enbart modellens förtjänst. Modellen kräver starka parter och vi har his-
toriskt haft en insikt om att vi blir starkare när vi tillsammans organiserar oss 
för gemensamma intressen. Att vi har kommit enormt långt när det gäller våra 
villkor och löner under de senaste hundra åren beror på just detta. Vår medve-
tenhet om att vi når segrar genom vårt antal och vår sammanhållning. Vi har 
genom detta tvingat in vår motpart i förhandlingar som gett våra medlemmar 
drastiskt förbättrade villkor över tid. Det är ingenting vi fått till skänks. Ha det 
i åtanke.l

DISSAR

HISSAR

Nynazistiska 
medborgargarden. 
Motivering än mer 
överflödig.

Talk show. Det 
faktum att John 
Oliver är tillbaka 
med ny säsong 
av ”Last week 
tonight”. Motive-
ring överflödig.

Mårten Pavlov är 
brevbärare i Malmö 
och förhandlings-
ansvarig för Seko 
Posten i region Syd
marten.pavlov@
postnord.comBok. 

Inga kärleksbrev
Ol  Titeln är tvådelad, först en av landets 

brevbärares mest frekvent emottagna 
kommentarer, följt av företagslingo. Det 
är talande för boken som helhet då den 
varvar författarens egna upplevelser 
på Posten och intervjuer med anställda, 
med utdrag ur Postens, och sedermera 
PostNords, interna dokument och rikt-
linjer. Klyftan mellan de båda perspek-
tiven är tydlig.  

Det är en läsupplevelse som förhöjs 
markant om läsaren har egna postala 
erfarenheter då den i många avseenden 
är tämligen intern. Saknas detta kanske 
behållningen blir betydligt sämre. Men 
för den som på något vis kan relatera 
till brevbäraryrket är detta en trevlig 
bok. Snyggt utformad och med en 
tydlig idé om att lyfta fram individerna 
bakom kvartalsrapporternas siffror. 
Det är hög igenkänningsfaktor, mycket 
värme och även aningen skrämmande.
Mårten Pavlov

Inga kärleksbrev idag 
heller – fortsatt fram-
gångsrik kostnadsan-
passning och löpande 
effektiviseringar
Marika Troili
2015

Det kommer 
även att skapa 
ett tryck neråt 
på våra kol-
lektivavtalade 
lönenivåer, 
vilket natur-
ligtvis är det 
långsiktiga 
målet.
Mårten Pavlov.

Bok. 

Ingenbarnsland
Ol En rungande debut som kan liknas 

vid en käftsmäll från förorten. Förfat-
tarens alter ego växer upp med finska 
föräldrar utanför Göteborg. Pappa 
jobbar på Volvo medan mamma sliter ut 
sig med att städa.  Den prisade romanen 
har i år dramatiserats, med mig som 
premiärpublik. Språket, energin, tempot 
och huvudpersonens drastiska utveck-
ling är vad man bär med sig. En av de 
mest nydanande och upproriska barn-
domsskildringar som getts ut på senare 
år.  När författaren fick pris i ABF-huset 
fick jag förmånen att hålla föredrag.
Mats Hallberg

Ingenbarnsland
Eija Hetekivi Olsson
Norstedts, 2011

Bok. 

Sågverksungen
Ol Ett historisk romanserie med hittills 

fyra titlar tar här sin början. Vi får följa 
Bricken vars  hårda men kärleksfulla 
uppväxt sker vid ett sågverk utanför 
Sundsvall. Som liten upplever hon 
stadens omtalade strejk. En impone-
rande detaljkunskap kombineras med 
storslagen epik. Arbetarlitteratur som 
engagerar, visar klassamhällets fula 
tryne. I februari belönades författaren 
med fackets Ivar Lo-pris. När Olsson 
fick reda på att jag presenterat boken i 
”På alla plan” ringde hon och vi hade ett 
stimulerande samtal.
Mats Hallberg

Sågverksungen
Vibeke Olsson
Libris, 2009

Den korrekta 
svarsraden till trä-
ningsfrågorna inför 
sommarquizzet: 
1, 1, 2, 1, 2.

Du får svar på frågor om löner, medlemsförsäkringar, arbetsmiljö, 
anställningsvillkor, pensioner och annat som rör ditt medlemskap.

Ring oss och få svar direkt eller mejla. Det kostar ingenting.

Telefon: 0770-457 900
E-post: sekodirekt@seko.se

seko direkt
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Avtal 2016

Vill du skriva? Hör av dig!
sekoposten@posten.se
facebook.se/sekoposten

6F-fackens gemensamma avtalskrav

Ol Löneökningar för medlemmarna 
med minst 800 kronor, med ett 
lägst utrymme om 3,2 procent.
Ol Löneökningar som ökar rättvisan 
och jämställdheten på svensk ar-
betsmarknad.
Ol Satsning på de lägst avlönade.
Ol Satsning på att minska löneklyf-
torna mellan kvinnor och män.
Ol Ökat skydd för arbetstagarnas in-
tegritet.
Ol Begränsa visstidsanställningarna 
och de osäkra anställningsfor-
merna.

För att läsa mer om avtalskraven 
ovan och följa den pågående avtals-
rörelsen; besök www.seko.se.

Löpsedelskampanj
Onsdagen den 16 mars gick 6F-

facken ut i en gemensam kampanj 
inför årets avtalsrörelse. Budskapet 
är enkelt och mycket tydligt. Sveriges 

ekonomi går på högvarv. Chefslö-
nerna ökar i rekordfart, vinster och 
aktieutdelningar är skyhöga. Vi som 
har varit med och jobbat ihop dessa 
vinster borde också få vara med och 
dela dessa goda dagar, inte som nu 
mötas av krav på sänkta lägstalöner, 
försämrade villkor och minimala lö-
neökningar.

Löpsedlar härintill kommer fram 
till den 16 april att synas i en stor 
mängd tidningar och på affischtavlor. 
I nederkant av varje affisch finns föl-
jande enkla konstaterande:

Låter det som om vi överdriver? 
Tyvärr inte. 

Arbetsgivarna vill sänka lägstalö-
nen och på så vis också hela lönetrap-
pan. 

Tillsammans står vi upp mot löne-
sänkarna.
Rikard Brennius
rikard.brennius@seko.se

Seko går i avtalsrörelsen 2016 fram tillsammans 
med de övriga facken i 6F – Byggnads, Målarna, 
Elektrikerna, Fastighets – samt Musikerförbundet. 
Den 15 december presenterades de gemensamma 
avtalskraven

Som en förberedelse inför 
den stundande avtalsrörelsen 
genomförde Seko Posten i 
slutet av 2015 en avtalsenkät. 
Samtliga medlemmar inbjöds 
att svara på frågor om både 
sin egen lön och hur de ser på 
ett antal avtalsfrågor.

Under vintern har Seko 
Postens styrelse i samband 
med sin turné presenterat 
utfallet för förtroendevalda 
runt om i landet och just nu 
är de förtroendevalda i sin 
tur igång med att presentera 
utfallet på medlemsmöten. 

Här ett urval av medlem-
marnas svar:
Ol Tre av fyra är missnöjda 
med sin lön - administra-
tionspersonal är mest nöjda 
och chaufförer är minst 
nöjda
Ol Tre av fyra tycker att 
lönesättningen ska vara 
individuell i någon grad.
Ol Fyra av fem tycker att det 
är okej med löneskillnader 
på upp till 3 000 kronor 
inom samma yrke.
Ol Anställningstid, kunskap 
och kvalitetsmedvetenhet 
är de orsaker som flest 
anser kan motivera löne-
skillnader
Ol Bara var femte tycker att 

dagens regler med olika 
villkor, exempelvis olika 
antal semesterdagar eller 
olika antal timmar i arbets-
tidsbanken, är bra. Många 
är dock osäkra.
Ol Anställningstrygghet är 
betydligt viktigare än per-
sonalomställning.
Ol Knappt var tionde väljer 
Futurum framför heltid och 
ledig tid.
Ol 95 % av de svarande 
tycker att det är viktigt att 
begränsa arbetsgivarnas 
möjlighet till avtalsdump-
ning.
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Vilken är din månadslön i dag? 

  Futurum

  Ledig tid

  Heltid

Vilken fråga är vik-
tigast av följande?

Så tycker Seko Postens medlemmar
Vilket område anser du 
viktigast i avtalsrörel-
sen av följande?

  Löneökningar

  Anställningstrygghet

  Arbetstid

  Personalomställning
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Organisationen

1. Vad finns på Borrgatan 55?
 1. Malmö Brevterminal
 X. Rosersbergs Brevterminal
 2. Carl Michael Bellmans barn-

domshem

2. Vad kräver EU-reglerna att chauf-
förer av tunga lastbilar gör efter 4,5 
timmars körning?
 1. Tar 45 minuters rast
 X. Tar en rast ”tillräcklig i tid för att 

återhämtning delvis ska ske, utan 
att dess långdragenhet bereder ar-
betsgivare ledsamheter, huvudbry 
eller motsvarande förtretligheter”.

 2. Beror på chaufförens nationalitet 

3. När undertecknades kollektiv-
avtalet om bemanning av arbetsgi-
vare respektive fack?
 1. 13 februari 2016
 X. 13 september 2015
 2. 13 februari 2015

4. Hur många LO-förbund ingår i 
samordningen 6F?
 1. 5 
 X. 6 
 2. 7

5. Vem av följande personer 
skickade redan sommaren 1982 ett 
av Postens ljudbrev till sin brevvän 
i Israel?
 1. Seko Postens avtalsexpert  

Kristina Hvatz
 X. Motocross-världsmästaren 

Håkan Carlqvist
 2. Seko Postens kontorschef  

Eva Blom 

Ol Läsarbilder.

En helt annan distributionstur. Läsarbilderna kommer denna gång från Stefan Sondell, chaufför i Härnösand. Bilderna är tagna i trakterna kring Härnösand och under en semesterresa till Etiopien. 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: STEFAN SONDELL

Värm upp inför sommarquizzen
SekoPostens traditionella sommarquizz återkommer, naturligtvis, inte förrän till 
sommarnumret. Däremot ger vi redan nu möjlighet till uppvärmning. Det rör sig alltså om 
ren träning, inga priser utgår. Vi kan kalla det försäsong.
Sommarquizzet 2015 vanns av Johanna Jungåker, brevbärare på Skövde Syd.
Svaren hittar du på annan plats i tidningen.

Postens ljudbrev,  som lanserades i juni 1982 
och försvann 1988, blev aldrig någon succé

Carl-Michael Bellmans barndomshem?
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Här finns viOO Hallå där.

Camilla Larsen, sorterar och 
registrerar utrikespaket på 
Toftanäs Paketterminal.

Hallå där Camilla, hur är det på jobbet?
– Jag började i Posten 2000 och har varit här på Tofta-

näs sedan 2005. Jag trivs bra, det är trevligt folk jag job-
bar med och man får röra sig en hel del. I sig är ju jobbet 
rätt monotont, vi lyfter paket upp på rullande band. Den 
variation som finns är att vi ibland kan bryta av med att 
registrera paket. 

Paketsortering brukar beskrivas som ett av de absolut 
tyngsta jobben i landet?

– Det är mycket tunga lyft, absolut. Hinner vi så 
använder vi Vaculex eller något annat arbetsredskap. Se-
dan är det inte bara paketen som är tunga, vi brukar ofta 
dra pallar fullastade med exempelvis sprit. Det är klart 
att man slits av att göra samma tunga arbetsmoment 
någon miljon gånger…

Paketterminaler, det brukar innebära mycket deltids-
anställningar?

– Jag jobbar heltid, 8-16.30, och här på Utrikes av-
delningen har de flesta heltidsanställningar. Tidigare 
hade vi väldigt många inne från bemanningsföretag, de 
kunde vara fler än de postanställda. De flesta från be-
manningsföretagen är borta nu, vilket är skönt eftersom 
det gick otroligt mycket tid till att hela tiden lära upp de 
nya som kom. Nu satsas det mer egen personal.

Något som skulle kunna bli bättre på jobbet?
– Det finns det ju alltid. Ibland känns det som om vi 

har så många arbetsledare att det blir oorganiserat bara 
av den anledningen. Och mer tid att städa och hålla rent 
här skulle vi absolut behöva!
Rikard Brennius
rikard.brennius@seko.se

Camilla Larsen
Ålder: 37 år
Yrke: Terminalarbe-
tare på Pakettermi-
nalen Toftanäs
Gillar: Sång och 
musik
Ogillar: Stress

Nu satsas det 
mer på egen 
personal
Camilla Larsen.

Nästa nummer kommer i juni
 Ja precis, när det är dags för nästa nummer 
lär husvagnssemestrar, ljumma balkongkvällar, 
isglass och Tour de France stå för dörren.
Precis som till detta nummer tar vi gärna emot 
tips, idéer, bilder, artiklar och vadhelst du vi bidra 
med. Vi ses i skuggan en het sommardag

Johan Lundh Rikard Brennius
johan.lundh@seko.se rikard.brennius@seko.se

Seko Klubb Admin & Specialister
A11V, 105 00 Stockholm
Tel: 010-436 07 20
jan-ake.larsson@postnord.com

Seko Posten Distribution Norr
Västra Norrlandsg. 11 B, 903 27 Umeå
Tel: 010-436 64 67
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
tobias.l.larsson@postnord.com

Seko Klubb Post (Dalarna)
Box 939, 781 29 Borlänge
Tel: 010-436 60 49
helena.andersson2@postnord.com

Seko Klubb Post Gävle
Joe Hillplatsen 3, 802 50 Gävle
Tel: 073-063 73 30
peggyliljedahl@hotmail.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
fred.karlsson@postnord.com

Seko Klubb Post Örebro
694 01 Hallsberg
Tel: 010-436 32 36
kristina.warn@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: 070-980 96 61
klubb.604@gmail.com

Seko Posten klubb Stockholm
Byängsgränd 5, 120 00 Stockholm
Tel: 010-437 23 84, 070-980 23 84
annika.sylvan@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: 072-309 97 10
albin.bergstrom@postnord.com

Seko Klubb Årsta Postterminal
Box 90121, 120 21 Stockholm
Tel: 010-436 53 22
seko.postklubb.arstapt@postnord.com

Seko Posten Klubb Jönköpings region
Box 504, 551 17 Jönköping 
Tel: 010-436 26 26
gunnar.j.pettersson@postnord.com

Seko Posten Klubb Väst
Kruthusg. 17, Plan 4, 405 24 Göteborg
Tel: 010-436 18 31
patrick.theodorsson@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: 010-436 41 59
marten.pavlov@postnord.com

Gör något kul med kollegorna
Vill du och dina kollegor göra något kul  
tillsammans på fritiden? Sök aktivitetsbidrag 
från Personalstiftelsen PostNord Plus.

Läs mer på
postnordplus.com



Tio argument för medlemskap i Seko 
Vi är ett arbetarfack som driver produktionsperso-
nalens frågor. Vi organiserar en stor majoritet av 
de anställda i PostNord Sverige. Det är vi som har 
makten att påverka.

Under avtalsrörelsen ställs Seko mot arbetsgivar-
organisationen Almega, en av arbetsgivarsidans 
absolut mäktigaste organisationer. Vår enda styrka 
när rättigheter och nya löner ska förhandlas fram 
är att vi är många. Du behövs. Dina arbetskamrater 
behövs. 

Är du verkligen helt säker på att det allra bästa sät-
tet att säkra heltidsanställningar framöver är att du 
tar tag i det på egen hand?

Eftersom Seko tecknar avtal om försäkringar för så 
många medlemmar får vi också en väldigt bra deal 
med försäkringsbolagen. En del försäkringar ingår i 
medlemskapet, andra kan du teckna till. Att teckna 
samma försäkringar privat skulle oftast bli många 
gånger dyrare – vare sig det handlar om hemförsäk-
ring, juristförsäkring eller någon annan försäkring.

Jodå, facket är till precis lika mycket för dig som för 
de fast anställda. 

Vad gör du om arbetsgivaren bryter mot avtalet och 
det går ut över dig? Det är vi som sluter avtalen med 
arbetsgivaren och vi som kan tvista om de bryter 
mot det.

Vad händer om du hamnar i konflikt med chefen, 
eller blir felaktigt uppsagd? Arbetsgivaren kommer 
att ha jurister till sin hjälp, som medlem i facket 
jämnar du ut oddsen.

Utan fackförening inget kollektivavtal. Utan kol-
lektivavtal inga rättigheter på jobbet.

Det finns ingen lag om hur lite man får betala i lön. 
Det finns avtal mellan arbetsgivare och fack. Starka 
fack med många medlemmar sluter bättre avtal.

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du vara 
medlem

Starkt fack i 
avtalsrörelsen 2016
Möt inte
Almega ensam
Bli medlem för 50 kr/mån – Anmäl dig på www.seko.se

Låt de som 
gör jobbet
bestämma 
hur det 
ska utföras

Bli medlem för 50 kr/mån – Anmäl dig på www.seko.se

Returadress: 
Seko Posten, 
A11V 
105 00 Stockholm


