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Johan Lindholm, ordförande:

Det var aldrig aktuellt att 
backa eller kompromissa om 
att lönerna skulle fastställas 
i kronor med en brytpunkt 
för procent.

Pensioner. s6

Hur fungerar 
det med de 
nya pen-
sionsavsätt-
ningarna?

Löner. s3

Uppgörelsen med 
Almega om löne-
ökningar i kron-
tal och procent

Nytt avtal klart 
✓ Extra pensionsavsättningar till postanställda
✓ Förbättringar i 80-90-100
✓ Löneökningar i krontal och procent

Sommar-
quiz
Nu är 
semester-
sysselsättning 
säkrad! s8
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OO Kamning

Seko Postens styrelse Ordförande har ordet.

Vårt nya avtal

För oss var det otänkbart 
att vika från att avtalet 
skulle ha en låglönepro-
fil, våra medlemmar 
ska inte få mindre än 
vad andra fått
Ulrika Nilsson,  
Seko Postens styrelse.

20
års sammanhängande 
arbetstid är den nya 
kvalificeringstiden 
för 80-90-100.

Sturegatan 11, Östermalm
Sekos förhandlingsdelegation som under maj och juni job-
bade med branschförhandlingarna mot Almega i arbetsgi-
varorganisationens lokaler på Östermalm i Stockholm.

Från vänster: Thomas Pettersson PostNord, Ky Lindholm Menzies, Glenn 
Nordström förbundet, Johan Lindholm PostNord, Reinaldo Tirone för-
bundet, Ulrika Nilsson PostNord, Mats Ekeklint förbundet, Sandra Svensk 
PostNord, Siv Andersson PostNord och Lars Andersson Swedavia.

Förutsättningarna för våra avtalsförhandlingar var 
att det normerande ”märket” denna gång landat på 
6,5 procent över tre år. Arbetsgivareorganisationen 

Almega, som företräder bland annat PostNord, har på 
avtalsområde efter avtalsområde motsatt sig märket, 
trots att detta sedan månader tillbaka varit välkänt. På 
samtliga områden där Seko krävt låglönesatsningar har 
Almega menat att kostnaden för dessa ska tas inom lö-
neutrymmet på 6,5 procent, alternativt att facket ska gå 
med på avtalsförsämringar som kompensation.

Vi var naturligtvis beredda att varsla om konflikt, men 
nu lyckades vi lösa vårt avtalsområde utan varsel. Ett 
avtal kunde undertecknas där vi utan att göra eftergifter 
fick löneökningar i linje med övriga på arbetsmarkna-
den, dessutom med en låglöneprofil som innebär extra 
pengar till insamlingen av lönepotten. Att Seko tagit 
fighten i tidigare avtalsuppgörelser har onekligen under-
lättat för oss, då till och med Almega till sist tvingades 
erkänna låglönesatsningen.

Låglönesatsningen med löneökningar i krontal och 
procent innebär att alla som tjänar under 
24 000 kronor per månad bidrar till potten 

som om de tjänat 24 000 kronor. Med andra ord 
blir summan dessa medlemmar bidrar med 
högre än om den utgått från en procentsats på 
den faktiska lönen. Det blir mer pengar i den 
pott som ska fördelas i de lokala förhandling-
arna. Avtalets värde går därmed i praktiken 
utöver märkets 6,5 procent. För vårt avtalsom-
råde med många medlemmar med lägre lön än 
24 000 är detta viktigt.

Krontal är viktigt för att våra 
medlemmar inte ska halka 
efter övrig arbetsmarknad 

lönemässigt och något vi i Seko 
Posten framgångsrikt drivit 
mot Posten sedan 2007.

2013 fick vi löneökningar 
i krontal på branschnivå, 
likaså 2016 och nu igen 
2017. Seko har tagit ett 
stort ansvar för att driva på 
denna nödvändiga löne-
ökningsmodell på svensk 
arbetsmarknad och nu är 
det viktigt att vi inte släp-
per krontalet i kommande 
avtalsrörelser. I år blev det en 
stor fråga inom hela LO-sam-

ordningen och LO satte en tydlig löneökningsmodell 
för framtiden som innebär löneökningar i krontal med 
en brytpunkt för procent, något som framför allt gynnar 
branscher med låga löner. Seko Posten kommer fortsatt 
arbeta hårt för denna princip och jag är helt övertygad 
om att detsamma gäller för Seko som förbund.

Genom våra kollektivavtal ökar vi nu också av-
sättningarna till tjänstepensionen och påverkar 
därmed medlemmarnas framtida pensioner inom 

det område vi som fackförbund konkret kan påverka. 
I avtalets samlade värde på 6,5 procent finns nu helt 
nödvändiga pensionsavsättningar på 0,4 procent. Pen-
sionerna är i grunden en politisk fråga, men med tanke 
på de brister som finns i den allmänna pensionen är de 
extra avsättningarna i vårt avtal mycket viktiga. Mer 
om pensionsuppgörelsen kan du läsa på sidan 6 i denna 
tidning.

Det nya avtalet innehåller också förbättringar i 
80-90-100, i och med att vi minskar kvalificeringstiden 

från 25 sammanhängande anställningsår till 20 år. 
Detta ger oss ett långsiktigt kollektivavtals-

värde som innebär att fler kan omfattas av 
erbjudandet. För de med ÖB-rätt finns 
även förbättringar som stärker individens 
inflytande när det gäller möjligheten att ta 
ut ledigheten i heldagar.

Fördelningen av löneökningarna mellan 
åren blir 2,2 procent 2017, varav 0,2 till 
pensionsavsättning, 2,2 procent 2018, 

varav 0,2 procent till pensionsavsättning, 
samt 2,1 procent 2019. 

Avtalets lägsta löner höjs till 
22 063 kronor första året, 22 504 

kronor andra året och 22 977 
kronor tredje året. Individer 
som tjänar upp till 24 000 
kronor genererar till den lokala 
potten ett sammanlagt krontal 
på 1 495 kr under avtalsperio-

den. Alla som tjänar mer än så 
genererar procentsatsen. Samt-

liga tillägg höjs med 6,1 procent 
på 36 månader.

Avslutningsvis vill jag passa på 
att önska er alla en riktigt skön som-

mar! l

Johan Lindholm är ordförande i Seko Posten
johan.lindholm@postnord.
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Fredagen den 30 juni tecknades ett nytt avtal för PostNord-anställda som sträcker sig från 1 augusti 
2017 till 31 juli 2020. Avtalet innehåller en löneuppgörelse i linje med övriga tecknade avtal på 
arbetsmarknaden, dessutom med en låglöneprofil som innebär extra pengar till vår lönepott. Utöver 
det har vi fått igenom positiva förändringar i 80-90-100, en sänkning av mertidstaket samt extra 
avsättningar till pensioner.

Seko Posten
www.seko.se/posten
sekoposten@postnord.com
Tomteboda, plan 5, 105 00 Stockholm
facebook.com/SekoPosten

Kontakt

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

att få denna tidning, men varje vecka läg-
ger 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 med-

lem i Facebook går in 
på www.facebook.com/
SekoPosten.
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NYHETER
Avtal

Avtalet är klart

Ol Det nya avtalet på Bransch Kom-
munikation innebär en låglöneprofil 
utan att göra eftergifter i form av an-
dra försämringar i avtalet. 

– För oss var det otänkbart att gå 
med på några försämringar för att 
få de löneökningar som andra på 
arbetsmarknaden fått, säger Ulrika 
Nilsson, avtalsansvarig i Seko Pos-
ten. Trots ett starkt tryck från Almega 
lyckades vi också med detta.

Låglöneprofilen innebär att alla 
som tjänar under 24 000 kronor per 
månad bidrar till potten som om de 
tjänat 24 000 kronor. Summan dessa 
medlemmar bidrar med blir högre 
än om den utgått från en procentsats 
på den faktiska lönen. Det blir mer 
pengar i den pott som ska fördelas 
i de lokala förhandlingarna, avta-
lets värde går i praktiken utöver de 
6,5 procenten. 

Pension

I avtalets samlade värde på 6,5 pro-
cent ligger en pensionsavsättning på 
0,4 procent som är lika fördelad mel-
lan år 1 och år 2. Mer om detta kan du 
läsa på sidan 6 i denna tidning. 

– Med tanke på hur det ser ut med 
den allmänna pensionen är pen-
sionsavsättningen i detta avtal vik-
tig, kommenterar Ulrika. Vi kan na-
turligtvis inte lösa allt som har med 
pensionerna att göra, det ligger hos 
politikerna. Men här har vi tagit vårt 
ansvar och agerat på det sätt vi kan, 
genom kollektivavtalet. 

Lön
Fördelningen mellan åren blir 2 pro-
cent 2017, 2 procent 2018 och 2,1 pro-
cent 2019. Utöver detta tillkommer 
alltså den extra pensionsavsättning-
en. Avtalets lägsta löner, ingångslö-

nen, höjs till 22 063 kronor första året, 
22 504 kronor andra året och 22 977 
kronor tredje året. 

Den som tjänar upp till 24 000 kro-
nor genererar första året 480 kronor 
till potten. 

Andra året genererar alla som tjä-
nar upp till den nya brytpunkten, 
24 528 kronor, 490 kronor till potten. 
För år tre gäller 25 043 respektive 524 
kronor.

– Att vi återigen fick ett ”knä”, ett 
krontal för de som tjänar upp till 
24 000, är en förutsättning för att 
våra medlemmar inte ska halka ef-
ter lönemässigt. Krontal är något vi 
slagits för, och uppnått, i ett antal 
avtalsrörelser, nu var det dessutom 
en del av LO-samordningen, avslutar 
Ulrika.
Rikard Brennius
rikard.brennius@seko.se

Lotta Kling, facklig 
företrädare Nässjö

– Det är viktigt att 
vi lyckades minska 
kvalificeringstiden 
till 80-90-100 från 

25 till 20 sammanhängande anställ-
ningsår. Fler får möjlighet att gå in i 
80-90-100, jag känner till exempel 
själv till ett antal medlemmar på 
Torsviks paketterminal som nu kom-
mer att få chansen.

Mikael Lidholm, 
facklig företrädare 
Sundsvall

– Mycket bra att vi 
fick igenom avsätt-
ningar till med-

lemmarnas pensioner denna gång. 
Pensionerna är låga redan idag, men 
för de medlemmar som går i pension 
i framtiden riskerar pensionen att bli 
riktigt låg. Därför är det viktigt att 
vi tagit vårt ansvar och gjort vad vi 
kunnat.

Mårten Pavlov, 
facklig företrädare 
Malmö:

– Att stå upp för sam-
ordningen och inte 
acceptera villkors-

försämringar för att få låglönesats-
ningen är ju naturligtvis avgörande. 
Inte bara för att det stärker både 
LO som helhet och de ingående 
förbunden, utan främst för att det är 
en tydlig markering mot vår motpart. 
Vi kommer att prioritera att minska 
löneklyftorna på svensk arbetsmark-
nad. Vi står enade och kommer inte 
att vika ner oss.

Siv Andersson, 
facklig företrädare 
Nyköping:

– Vi vek oss inte 
för arbetsgiva-
rens angrepp på 

LO-samordningen och det känns bra 
att vi fick igenom en sänkning på 
mertidstaket.

Thomas Pettersson, 
facklig företrädare 
Stockholm:

– Låglöneprofilen i 
kombination med de 
extra avsättningarna 

till pensionen är bra, inte minst för de 
som kommer ut nya på arbetsmark-
naden. Vi ser tydligt att pensionerna 
kommer att bli ett problem i framti-
den, därför drev vi frågan om extra 
avsättningarna till våra medlemmars 
pensioner redan från 18 år.

Fackliga röster

Nu är förhandling-
arna mot Almega och 
PostNord klara. Vad 
tycker du om det nya 
avtalet?

Seko och Almega undertecknade den 30 juni ett 
nytt kollektivavtal för Bransch Kommunikation som 
sträcker sig 36 månader fram till den 31 juli 2020. 
Avtalet ligger i linje med övriga tecknade avtal på 
arbetsmarknaden och har ett sammanlagt värde för 
medlemmarna på 6.5 procent.

FOTO: LINUS MEYER
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Seko har tecknat ett nytt kollektivavtal som 
sträcker sig fram till den 31 juli 2020. I det cen-
trala avtalet säkrades löneökningar i nivå med 
övriga arbetsmarknaden och ökade avsättningar 
till pensioner. I förhandlingarna mot PostNord 
uppnåddes förbättringar i 80-90-100, dessutom 
säkrades innehållet i nuvarande kollektivavtal 
upp för hela avtalsperioden på 36 månader.

göra förändringar kopplade till bland annat schemaänd-
ringstillägget och arbetstiderna. Seko Postens förhandlare 
mot PostNord var denna gång Ulrika Nilsson och Sune 
Blomqvist. 

– När det gäller PVA hamnade vi ganska snart i ett låst 
läge, kommenterar Sune Blomqvist. Vi accepterade inte 
några försämringar i avtalet, men hade svårt att sälja in 
våra avtalsförbättringar till arbetsgivaren. 

Efter att ha träffats sju gånger insåg båda parter att 
det inte gick att komma någonstans. Det innebär alltså 
att vi har kvar våra rättigheter och ersättningar som är 
kopplade till PVA, exempelvis schemaändringstilläg-
get, ersättningar för läkarvård och läkemedel, rätten 
till ledighet vid nära anhörigs allvarligare sjukdom 
eller dödsfall osv. Tilll detta kommer även justeringar 
av timlön, ersättningar och tillägg, som höjs med den 
procentuella ramen i branschavtalet. Samma sak gäller 
ingångslönen.T

ill årets avtalsförhandlingar valde PostNord 
att säga upp tre kollektivavtal; Personal-
omställningsavtalet, med bland annat 
Futurum, Postens Villkorsavtal (PVA), 
med de allmänna anställningsvillkoren 
och Inkomsttrygghetsavtalet (ITA). Seko 
Posten sade upp PVA, eftersom vi där ville 

Vi accepterade inte 
några försämringar i 
avtalet, men hade svårt 
att sälja in våra avtals-
förbättringar till arbets-
givaren. 
Sune Blomqvist

Förhandlingarna mot PostNord:  

Oförändrat villkorsavtal – förbättringar i 80-90-100
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80-90-100
De förändringar som efter många timmars förhandlande 
gjordes kom denna gång att handla om personalomställ-
ning och 80-90-100. 

– När det gäller 80-90-100 har vi lyckats få till två bra 
förändringar, säger Sune. 

Det första är att kravet på att ha 25 års sammanhäng-
ande anställning i PostNord nu minskats till 20 år, vilket 
innebär att fler av våra medlemmar får möjlighet att ta 
80-90-100.

– Under mitten av 1990-talet blev flera medlemmar 
uppsagda, och fick senare en återanställning i Posten. För 
bland annat dessa blir det nu möjligt att gå in i 80-90-100 
när de fyllt 58 år. 

Den andra förbättringen gäller rätten till en ledig dag 
vid inträde i 80-90-100. I avtalet står sedan tidigare: 
”Chef och medarbetare ska komma överens om förlägg-
ningen av arbetstidsförkortningen. Om medarbetare 
och chef inte kommer överens ska frågan hanteras av de 
lokala parterna.” Denna skrivning finns kvar, men nytt 
i årets avtal är att den som har ÖB-rätten (rätt att gå i 
pension från 60 alternativt 63 år enligt pensionsavtalet 
1991) och väljer 80-90-100 är garanterad att få ta ut sin 
arbetstidsförkortning i form av en hel dags ledighet per 
arbetsvecka om personen så önskar.

Personalomställning
I nuvarande personalomställningsavtal finns en bilaga 
som säger att när övertalighet med arbetsbrist är konsta-
terad ska arbetsgivaren i första hand erbjuda delpension 
eller förstärkt pension till de personer som har ÖB-rätt. 
Därefter gäller Futurum.

– Under hela 2016 och under det första kvartalet i år har 
endast en person blivit erbjuden detta, konstaterar Sune. 
Det är en dyr lösning för arbetsgivaren och vi har märkt 
vid förhandlingar kopplade till terminalerna i Umeå 
och Sundsvall att arbetsgivaren alltid omplacerar eller, 
än värre, väljer att hyvla, för att ingen övertalighet med 
arbetsbrist ska finnas.

Nu är denna tågordning borta och istället finns möjlig-
heten att gå direkt på en lösning med Futurum. Självklart 
finns fortfarande både delpension och förstärkt ÖB kvar, 
personer som blir övertaliga och har sin ÖB-rätt kommer 
att få ett erbjudande om förstärkt ÖB.

– Vi har med denna förändring minskat arbetsgivarens 
intresse av att hyvla av rena kostnadsskäl, säger Sune 
Blomqvist.

Inkomsttrygghetsavtalet
Inkomsttrygghetsavtalet (ITA) gäller då en anställd med 
minst fem års sammanhängande anställning i PostNord-
koncernen på grund av arbetsbrist, sjukdom eller skada, 
av arbetsgivaren erbjuds och accepterar en ny befattning 
med en lägre lön än hen hade i den närmast föregående 
befattningen.

En skillnad mellan ITA och de övriga båda avtalen 
arbetsgivaren sade upp är att ITA inte är kopplat till 
branschavtalet, har samma ”löptid”. ITA är istället ett 
fristående avtal med tre månaders uppsägningstid, vilket 
innebär att Seko inte har möjlighet att gå i konflikt för det. 
Något vi alltså däremot kan om arbetsgivaren vill göra 
stora försämringar i exempelvis PVA.

När det gäller ITA sade arbetsgivaren upp detta och 
kom med ett förslag till nytt avtal som enligt Seko Posten 
var avsevärt försämrat. Seko Posten är alltid berett att 
förhandla och se om det finns förutsättningar att nå nya 
avtalslösningar. Däremot är vi inte beredda att teckna rakt 
av försämrade kollektivavtal, vilket också är anledningen 
till att vi nu valde att inte skriva under ett nytt ITA. l
Rikard Brennius
rikard.brennius@seko.se

Kravet på  25 års samman-
hängande anställning i 
PostNord har nu minskats 
till 20 år, vilket innebär att 
fler av våra medlemmar får 
möjlighet att ta 80-90-100
Sune Blomqvist

Förhandlingarna mot PostNord:  

Oförändrat villkorsavtal – förbättringar i 80-90-100 Nya månadslöner

under 17 år 17 år över 18 år

1 augusti 2017 tom 31 juli 2018

17 541 19 047 22 063

1 augusti 2018 tom 31 juli 2019

17 892 19 428 22 504

1 augusti 2019 tom 31 juli 2020

18 268 19 836 22 977

Nya timlöner

under 17 år 17 år över 18 år

1 augusti 2017 tom 31 juli 2018

96,45 105,77 124,45

1 augusti 2018 tom 31 juli 2019

98,38 107,86 126,94

1 augusti 2019 tom 31 juli 2020

100,45 110,13 129,40

OB-ersättningar

2017-08-01 2018-08-01 2019-08-01

Enkel 20,30 20,70 21,13

Kvalificerad 45,39 46,30 47,27

Storhelg 101,76 103,80 105,98

Super OB 388,94 396,72 405,05

Ersättningar

2017-08-01 2018-08-01 2019-08-01

Schemaänd-
ringstillägg

171,58 175,01 178,69

Ersättning 
tjänstgörings-
fritt uppehåll 
under natt

20,85 21,27 21,72

FAKTA.

Avtalet i korthet

• Avtalsvärde på 6,5 procent, varav 0,4 
procent i extra avsättning till pension. 
Löneökningsutrymme på 6,1 procent, 
därutöver extra löneutrymme genom en 
låglöneprofil.

• Låglöneprofilen innebär att alla som 
tjänar under 24 000 kr/månad bidrar 
till potten som om de tjänat 24 000 kr. 
Summan dessa medlemmar bidrar med 
till de lokala lönepotterna blir högre än 
om den utgått från en procentsats på 
den faktiska lönen, avtalets värde går i 
praktiken utöver de 6,5 procenten. 

• Flexpension som bland annat innebär 
0,4 procent i extra avsättningar till 
pensionen. 

• Fler omfattas av 80-90-100 då 
kvalificeringstiden minskar från 25 
sammanhängande anställningsår till 20.

• Sänkt tak för mertidsarbete under 
ett år, från 175 till 160 timmar. 
Denna förändring gör det lättare för 
Seko att driva på för att medlemmar 
med deltidsanställning ska få högre 
anställningsomfattning. 

• Avtalet sträcker sig från 1 augusti 2017 
till 31 juli 2020.

FOTO: LINUS MEYER
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FAKTA.

Pension som andel av 
slutlön.

Årskull 65 år 67 år 69 år

1950 48 % 61 % 76 %

1955 47 % 59 % 74 %

1960 46 % 58 % 72 %

1965 45 % 57 % 70 %

1970 44 % 56 % 69 %

1975 44 % 55 % 67 %

1980 43 % 54 % 66 %

1985 42 % 53 % 65 %

1990 42 % 52 % 64 %

1995 41 % 51 % 63 %

Ulrika Nilsson  
avtalsansvarig  
Seko Posten.

Fråga 
om avtal

Bryta semestern?
Fråga: Om jag har semester, måste 
jag gå in och jobba om arbetsgivaren 
ringer in mig?
Svar: Nej. Har du fått din semester 
skriftligen beviljad, i semesterpla-
ner eller utanför, ligger den fast. 
Arbetsgivaren har ingen rätt att 
ensidigt bryta din semester. Du kan 
däremot frivilligt gå in och jobba. 
Det är då viktigt att du och din chef 
blir överens om ersättning i förväg 
eftersom detta inte är reglerat i något 
kollektivavtal. 

Jobba på streckdag
Fråga: Måste jag gå in och jobba på 
min streckdag om jag blir inringd?
Svar: Ja, du har skyldighet att jobba 
mer- och övertid i sammanlagt 
250 timmar (265 timmar från 1/1 
2017). Går du in och jobbar på din 
streckdag ska du ha mertids- eller 
övertidskompensation. Den allmänna 
övertiden får inte överstiga 200 
timmar per kalenderår (210 timmar 
från 1/1 2017) och mertiden får inte 
överstiga 175 timmar (160 timmar 
från 1/1 2017). Du har däremot ingen 
skyldighet att vara tillgänglig på din 
streckdag, då du inte har någon jour 
eller beredskap.

Olika arbetsfria dagar
Fråga: Vad är skillnaden på streckdag 
och ledig dag?
Svar: På arbetstidsschemat ska det 
som regel markeras i genomsnitt två 
lediga dagar per vecka. För de flesta 
blir det lördag och söndag. På ett år 
ska dessa lediga dagar sammanlagt 
bli 104 stycken. 

De så kallade streckdagarna är ar-
betsfria dagar. Dessa kan man få när 
man till exempel har jobbat många 
långa pass, man får då en streckdag 
på schemat för att inte överskrida 
sitt arbetstidsmått för perioden.

Sjuk på semestern
Fråga: Vad gäller om jag blir sjuk på 
min semester?
Svar: Om du blir sjuk under din 
semester har du enligt semesterlagen 
rätt att avbryta ledigheten. Semester-
dagar är inarbetad ledighet och blir 
du sjuk behöver de inte användas för 
att bli frisk. Semesterns huvudsakliga 
syfte är att du ska kunna få en längre 
period av sammanhängande ledighet 
från arbetet. Om du blir sjuk kan du 
inte ägna semestern åt det du tänkt 
och har därför rätt att avbryta den. 
Anmäl så snart du kan till din arbets-
givare att du är sjuk och vill avbryta 
din semester. Detsamma gäller om 
barnen blir sjuka under semestern. Då 
går det att byta semesterdagar mot 
tillfällig föräldrapenning. Kom dock 
ihåg att kontakta din arbetsgivare.

Ställ din fråga på 
ulrika.nilsson@postnord.com

Flexpension

Pensionsavsättningar – 
en viktig framgång

Ol Ett flertal andra avtalsområden 
fick redan 2013 extra avsättningar 
till tjänstepensionen, den så kallade 
flexpensionen, men Almega vägrade 
konsekvent att acceptera en sådan 
lösning för vårt avtalsområde. Nu har 
våra förhandlare till slut brutit ned 
Almegas motstånd, vilket är mycket 
viktigt för våra medlemmar.

Behovet av extra avsättningar till våra 
tjänstepensioner är stort. Framförallt 
eftersom nivåerna på de framtida all-
männa pensionerna är alarmerande 
låga. Som du kan se av tabellen här 
intill når de långtifrån upp till de 62 
procent av lönen som utlovades när 
riksdagen 1998 klubbade det nuvar-
nade pensionssystemet. Det här är 
naturligtvis en fråga för politikerna att 
lösa, men det är uppenbart att även vi 
måste agera för att påverka våra med-
lemmars framtida pensioner. Därför 
är årets avtal om extra pensionsav-
sättningar en viktig framgång.

Nya avtalet
Avtalet innehåller en avsättning på 
0,4 procent som görs i två steg under 
avtalsperioden, 0,2 procent första 
året och 0,2 procent andra året.

Målsättningen är att i framtiden nå 
en avsättning på 2 procent. 

Avtalet innehåller också en möjlig-
het att använda de extra avsättning-
arna till att gå ner i arbetstid från och 
med 62 års ålder. Detta skapar möj-
lighet att orka arbeta längre, vilket i 
sin tur höjer nivån på den allmänna 
pensionen. 

Används inte möjligheten att 
minska arbetstiden höjs istället nivån 
på tjänstepensionen från 65 år.

I vårt pensionsavtal, ITP-P, börjar 
avsättningen till tjänstepensionen 
vid 25 års ålder. Ytterligare ett plus i 
årets avtal är att avsättningen till flex-
pensionen kommer att göras även för 
de som är mellan 18 och 24 år.
Per Backman
per.g.backman@postnord.com

Årets avtal med arbetsgivarorganisationen Almega 
innebär att extra pensionsavsättningar äntligen görs 
även för postanställda. Våra förhandlare bröt till slut 
ned Almegas motstånd.

Ytterligare ett plus är 
att avsättningen till 
flexpensionen kom-
mer att göras för de 
mellan 18 och 24 år.
Per Backman.
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Upptäck Stories
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Mats Ekeklint, avtalssekreterare 
i Seko som mött Almega i 
förhandlingar om bland annat 
våra nya löner

Mats Ekeklint
Ålder: 53 år
Yrke: Avtals
sekreterare i Seko
Gillar: Sommar, glass 
och min familj
Ogillar: Främlings
fientlighet, ojämlik
het och ojämställd
het

Det är många 
timmar av 
väntan när 
det egentligen 
inte händer 
mycket alls. 
Sedan kan 
plötsligt bli 
snabba vänd-
ningar och 
hända mycket 
på kort tid.
Mats Ekeklint.

Hallå där Mats, hur har förhandlingarna varit?
I stort sett bra, vi blev ju klara utan att behöva varsla. Se-
dan har det ju varit en del upp och ner längs vägen, några 
smått dramatiska vändningar. 

Så hur är det att sätta sig ned mittemot Almega, en av 
de mäktigaste spelarna på svensk arbetsmarknad?
När vi sitter där vid bordet mittemot deras förhandlare 
känner jag inte att de är mäktiga, tvärtom kunde jag denna 
gång märka en viss desperation hos motparten. De ville 
komma i mål och de villa ha med sig något att visa upp för 
Svenskt Näringsliv, en eftergift från oss. Vilket de inte fick. 

Hur går förhandlingarna till?
Det är en ordentlig uppladdning från båda sidor. På 
Bransch Kommunikation har vi till exempel haft en 
delegation som består av förtroendevalda från de berörda 
företagen; PostNord, Bring, Swedavia och Menzies. 
Sedan är det jag och Reinaldo Tirone som skött de direkta 
förhandlingarna och så Sekos förbundsstyrelse som ska 
godkänna avtalen. Almega har ett liknande upplägg, dess-
utom med en beredningsgrupp som går igenom allt.

Det blir långa dagar?
Ja, det är många timmar av väntan när det egentligen inte 
händer mycket alls. Sedan kan det plötsligt bli snabba 
vändningar och hända mycket på kort tid. Mot slutet blir 
det ett slags crescendo när allt ska komma på plats och 
överenskommelsen väl göras.

Är du nöjd med avtalet?
Ja, vi fick innehållet i märket, inklusive krontalsknäet, 
utan att behöva varsla. Dessutom fick vi ju bland annat 
till en sänkning av mertidstaket. Just det hade vi knappast 
fått om vi yrkat på det, istället handlade det om att vi var 
envisa och att vi utnyttjade just de snabba vändningarna i 
förhandlingarna. 

Du är nyvald avtalssekreterare för hela Seko och ingår i 
förbundets verkställande utskott?
Det stämmer, men sedan jag blev vald på kongressen har 
egentligen allt handlat om olika avtalsförhandlingar. Först 
nu vi kan sätta oss ned och planera för framtiden. Mycket 
kommer helt klart att handla om hur Seko ska bli en mer 
medlemsnära organisation och hur vi bättre ska kunna nå 
ut till alla medlemmar och förtroendevalda.
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1. Bilden härintill är 
från den utdragna 
dragningen av vinnare i 
förra årets sommarquiz. 
Vad hette vinnaren?
 1. Kristina Hvatz
 X. Johanna Jungåker
 2. Johanna Hermansson

2. Hur mycket får en extraanställd i PostNord 
max arbeta i genomsnitt under ett kvartal?
 1. 40 procent
 X. 60 procent
 2. Sådant kan ju inte vara skrivet i sten

3. Tisdagen efter midsommar inleds allsången på 
Skansen. Men vilken av följande allsånger går av 
stapeln endast, som en one-off, den 25 juli?
 1. Allsången På Danska Sidan (Öresundsbrons 

västra fäste)
 X. Allsången på Kisa Hembygdsgård
 2. Royal Singalong, Battersea Park 

4. Fackförbundet Seko organiserar medlemmar i 
nio branscher. Sex av dessa är Väg & Ban, Sjöfolk, 
Trafik, Vård, Försvar och Energi, vilka är de 
återstående tre?
 1. Post, Civil, Trafik
 X. Tåg & Filateli, Underhåll, Kavalleri
 2. Post, Teknik, Ombudsmän

5. ”Nordisk sommarkväll” här nedan är naturligt-
vis gjord av Richard Bergh, men på vilken ö är 
den målad?
 1. Lidingö
 X. Bornholm
 2. Soisalo

6. Hur många schemaändringstillägg betalar 
PostNord ut per månad?
 1. 3 000-4 000
 X. I regel färre än 100
 2. 250-400

7. Vilket av följande har av PTS inte påtalats som 
ett problem för kvaliteten i PostNords brevverk-
samhet?
 1. Koncept Utdelning
 X. För lite toppstyrning
 2. Bemanningen

8. Vilken är den kor-
rekta benämningen på 
det blå föremålet på 
bilden?
 1. Brevlåda
 X. Postlåda
 2. Blålåda

9. Valle Karlsson valdes på Sekos kongress i april 
till ny ordförande för förbundet. Men vilka två 
Seko Posten-fackliga valdes in som ordinarie i 
förbundsstyrelsen?
 1. Johan Lindholm och Ulrika Svensk
 X. Johan Lindholm och Sandra Nilsson
 2. Ulrika Nilsson och Sandra Svensk

10. Fortfarande åker många på bilsemester om 
sommaren. Men under vilket namn säljs Opel i 
Storbritannien? 
 1. Vauxhall
 X. Aston Martin
 2. The Opel

11. Vem är Sveriges snab-
baste brevbärare?
 1. Snabbe-Sven i Sjuhärads-

bygden
 X. Eva Blom
 2. Det är ingen tävling

12. Vilket datum skall du 
skriva när du undertecknar ditt anställningskon-
trakt?
 1. Dagens datum
 X. Ett slumpmässigt genererat datum 

 (smg-datum)
 2. Det datum kontraktet skrivs under

13. Traditionellt styr ”märket” nivån på de 
löneökningar parterna kommer överens om i 
avtalsrörelsen. Vem/vilka sätter märket?
 1. Seko Postens styrelse, vanligtvis på sitt 

februarimöte
 X. Parterna i industrin
 2. Ingen, det sker en automatisk justering uti-

från vad som är rättvist

14. Vilket/vilka ord 
saknas i följande 
mening ur PVA, vårt 
kollektivavtal? ”Ar-
betsgivaren ska ordna 
arbetet så att arbets-
tagarna kan ta de ____ 
som behövs utöver 
rasterna.”
 1. Måltids uppehåll
 X. Kortare roddturer
 2. Pauser

15. Kollektivavtalet för PostNord-anställda för-
kortas PVA. Vad står förkortningen för från den 
1 augusti 2017?
 1. PostNords Villkorsavtal
 X. Postens Villkorsavtal
 2. Per Verner Ahlström 

16. Den svenska sommaren kan vara härligt 
varm. Men var föll 1986 världens största hagel, 
ett kg tungt?
 1. Rejmyre Glasrike
 X. Bangladesh
 2. Gotska Sandön 

17. I ”Förtroendebarometern” mäts varje år 
svenska folkets förtroende för ett stort antal 
samhällsaktörer. Rangordna hur följande aktörer 
placerade sig inbördes i årets undersökning 
genom att använda siffrorna 1-8, med siffran 1 
för den som placerade sig bäst.

18. Den svenska sommaren kan vara härligt 
varm. Men på vilken plats var det den 10 juli 
1913 ännu härligare, hela 56,7 grader?
 1. Death Valley, Kalifornien
 X. Gotska Sandön
 2. Bangladesh

19. Vilken PostNord-terminal sorterar flest paket 
(uppsamling) per dygn?
 1. Toftanäs
 X. Härryda
 2. Veddesta

20. Hur hög är den lagstadgade minimilönen i 
Sverige i skrivande stund (juni 2017)?
 1. 21 630 kronor
 X. 0 kronor
 2. 17 400 kronor

Seko Postens sommarquiz
Som en garanti för att ingen PostNord-anställd Sekomedlem ska behöva gå sysslolös heller denna 
semester presenteras nu för tredje gången Seko Postens traditionella sommarquiz. 
Svaren, korrekta eller ej, vill vi ha senast fredagen den 11 augusti. Du skickar dem via mail till 
sekoposten@postnord.com eller per post till Seko Posten, Tomteboda plan 5, 105 00 Stockholm. 
Glöm inte att tala om vad du heter och var du bor! Bland dem med flest antal rätta svar kommer en 
vinnare att utses genom den traditionella ”vinnardragningen” under vecka 33.

GODSAKER

Vinn postpaket fyllt med 
godsaker!
Efter att en vinnare av 
Seko Postens sommar-
quiz korats vecka 33 
fyller vi ett paket med 
godsaker och skickar 
det snarast till vin-
naren. Glöm alltså inte 
att skriva din adress!

Glad sommar!

Avtalsreglerat?

Snabbast i Sverige?

Frälsningsarmén
Försvarsmakten
Systembolaget
Facebook
PostNord
Expressen
Staten
Skatteverket

Har större förtroende än Staten?

Richard Bergh, Nordisk sommarkväll
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