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Vi har gjort skillnad 

På arbetsplatser med bra orga-
nisation och bra ledarskap är 
kränkningar, sexuella trakas-
serier och diskriminering 
väldigt ovanliga.
Stefan Fougt,  
Huvudskyddsombud  
PostNord Sverige

Fordonsfrågan är den första som kommit på plats. 
PostNord har, efter samråd med Seko Posten, 
beslutat att kraftigt öka fordonsinvesteringarna. 

Detta innebär att det nu är stopp för outsourcing inom 
distribution. 

Seko Posten har de senaste åren varit starkt kritiska 
till den så kallade ”fordonsstrategin”, ett finare ord för 
outsourcing. Skrotade fordon har i allt för hög utsträck-
ning ersatts med entreprenörer istället för med nya 
fordon, vilket lett till både sämre kvalitet och ökade 
kostnader. 

Nu köps 800 distributionsbilar in istället för tidigare 
planerade 359. Dessutom beställs 140 lastbilar, 93 fler 
än planerat. Fram till att dessa fordon levereras kommer 
PostNord förlänga livslängden på de befintliga, samt 
eventuellt hyra in fordon i syfte att undvika outsourcing. 

För våra medlemmar är beslutet mycket viktigt. Sedan 
2015 har vi målmedvetet jobbat för att få arbetsgivaren 
att byta strategi och i år var det ett osedvanligt skarpt 
läge. 

Om PostNords ursprungliga planer verkställts hade 
resultatet blivit en omfattande outsourcing och våra 
medlemmar skulle ha drabbats hårt. Att det nu i stor 
skala reinvesteras i nya fordon inom distribution gör en 
enorm skillnad.

Jag vill lyfta fram de positiva diskussioner vi haft med 
företagsledningen under våren. På ett prestigelöst sätt 
har ledningen varit beredd att byta strategi, trots att de 
för bara ett år sedan sa att det vore helt omöjligt. Med 
det nya investeringsbeslutet skickar PostNord en viktig 
signal till våra medlemmar om att det finns en framtid 
för yrkesgruppen chaufförer i bolaget. 

Den andra viktiga fråga som kommit på plats under 
den senaste månaden är att EU-kommissionen 
äntligen givit sitt godkännande till ett ekono-

miskt tillskott från danska och svenska staten för 
att finansiera övergången till en ny produktions-
modell i PostNord Danmark. På sikt förväntas 
detta skapa lönsamhet också i den danska delen 
av bolaget. Precis som i fordonsfrågan har Seko 
Posten varit drivande och spelat en avgörande 
roll för att möjliggöra finansieringen från 
ägarna. Vi tvingades fatta en del svåra 
beslut, men utan kapitaltillskottet skulle 
bolaget PostNord och därmed indirekt 
den svenska verksamheten tvingats stå 
för notan. Detta skulle ha långsiktigt ha 
slagit hårt mot den svenska verksamhe-
ten och därmed våra medlemmar. 

Detta är två tunga frågor som Seko 
Posten under en längre tid jobbat för att 

få på plats. Att vi lyckats innebär inte att alla problem är 
lösta, men förutsättningarna är betydligt bättre än för 
ett år sedan. Nu handlar det för företaget om att kraft-
samla, inte minst om att återfå allmänhetens förtroende. 
PostNord ska inte vara ett skällsord, våra medlemmar 
ska behöva utstå glåpord när de bär uniformen. Alla som 
dagligen sliter för att leverera med god kvalitet och utför 
ett samhällsuppdrag, förtjänar mycket bättre än så. 

Vi vet att det finns mer att göra, men att Seko Posten 
haft så stort inflytande i dessa två tunga frågor är ett 
styrkebesked för hela vår organisation och ett bevis för 
att ett starkt fack gör skillnad. 

Valet den 9 september är otroligt viktigt, inte minst 
för oss som jobbar i PostNord. Den borgerliga alli-
ansregeringen 2006-2014 gjorde ett antal försäm-

ringar för postanställda. 2009 kom den illa genomförda 
postfusionen, 2010 en ny postlag som enbart syftade till 
att ytterligare öka konkurrensen och 2011 plockades det 
allmänna rådet om fastighetsboxar som utdelningsnorm 
bort. Dessutom lämnades förslag till riksdagen om att 
privatisera PostNord. Nuvarande regering har däremot 
förhandlat fram ett ekonomiskt tillskott till PostNord, 
utarbetat en ny och nödvändig postlag, samt gett tydliga 
besked om att en privatisering inte är aktuell. 

Valet handlar också om tryggheten på arbetsmarkna-
den. Bakom enstaka valfrågor döljer sig partiernas ideo-
logier om hur de vill att samhället ska se ut. Det handlar 
om förhållandet mellan arbetsgivare och den anställde. 

De borgerliga partierna, inklusive SD, vill försämra i 
Lagen om anställningsskydd. I denna lag finns bland an-
nat principen ”först in, sist ut”. Plockas denna reglering 
bort kan arbetsgivare i princip fritt välja vem som ska 
få lämna företaget vid en övertalighet. En tillsvidare-
anställning blir i praktiken en visstidsanställning på 

livstid. 
En fackförenings uppdrag är att företräda sina 

medlemmar. Då är det också vår förbannade skyl-
dighet att informera om alternativen inför valet 
den 9 september och om det planerade angreppet 

på vår anställningstrygghet. 
På många sätt är detta ett ödesval för Sveri-
ges arbetare. Ett självklart sätt att påverka 

är att utöva sin demokratiska rätt att rösta, 
oavsett vilka frågor man tycker är viktiga. 
De som vill åt vår anställningstrygghet 
kommer definitivt att gå och rösta.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en rik-
tigt skön sommar. l

Johan Lindholm är ordförande i Seko Posten
johan.lindholm@postnord.com
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Efter flera tunga år är det nu dags att vända allmänhetens förtroende för PostNord. För att detta 
ska lyckas måste det också ske konkreta förbättringar för våra medlemmar. Den senaste månaden 
har två viktiga frågor kommit på plats, frågor som Seko Posten drivit hårt de senaste åren och som 
förhoppningsvis kommer bidra till att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar.

Följ Seko Posten på 
Facebook
Ol Varje vecka lägger vi ut nyheter, bil-

der 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.

800 000 000
kronor lägger Svenskt Näringsliv årligen på politisk 
påverkan, mer än dubbelt så mycket som samtliga 
partier tillsammans under valkampanjen. Samtidigt 
uppmanar de sina 60 000 medlemsföretag att ”säga 
nej till politik på jobbet”. De anställda ska vara tysta. 
Källa: Dagens industri

Vi var ett företagarparti som visste hur man skötte företag, men 
vi förstod också när det var dags att sälja. Det jag framförallt lärde 
mig av affären, och hade nytta av senare – både i diskussionerna 
om svensk fordonsindustri och om den svenska Postens samgå-
ende med Post Danmark – var att våga se marknaden, verkligheten 
och sanningen som den var. Annars kan det stå en dyrt. 

Maud Olofsson, tidigare partiledare (c), bjuder på lärdomar i sina memoarer. 
Apropå att ”stå en dyrt” ansvarade hon som näringsminister i regeringen 
Reinfeldt för den svensk-danska postfusionen. 
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Heltidsanställningar

0-2 ger fler heltider på 
terminalen i Sundsvall

Ol För drygt år ett sedan tappade 
brevterminalen i Sundsvall både 
videkodning och uppsamlingssor-
tering av ekonomibrev. Från den 
1 april 2017 fick 26 terminalarbe-
tare som arbetade heltid gå ner till 
90 procent. I samband med detta 
valde dessutom 10 personer att ta 
80-90-100. 

Idag har terminalen 90 tillsvida-
reanställda varav 20 jobbar heltid, 
och en tvåskiftsorganisation där de 
fyra lagen jobbar antingen dag/kväll 
eller kväll/natt.

Transporttider
Den 12 oktober ifjol beslutade reger-
ingen om en ny postförordning, vil-
ken alltså trädde i kraft den 1 januari. 
Det tidigare kravet på att 85 procent 
av alla förstaklassbrev skulle delas ut 
nästföljande arbetsdag ändrades till 
att 95 procent av breven ska delas ut 
senast efter två arbetsdagar. För ter-
minalen i Sundsvall innebär det att 
en del post som tidigare kommit med 
flyg istället kommer mitt på dagen 
med lastbil. 

– När vi fick besked om de ändrade 
transporttiderna tvingades vi flytta 
över en del personal från kväll/natt 
till dag/kväll, vi kände även viss oro 
över att det i förlängningen skulle 
kunna leda till en övertalighet, säger 
terminalchef Anders Öhman.

Seko och arbetsgivaren inledde 
en dialog kring vad de förändrade 
servicekraven, och därmed trans-
porttiderna, skulle kunna få för kon-
sekvenser på terminalen och fram-
förallt vilka åtgärder som behövde 
göras.

– Vi satte oss ner och diskuterade 
med arbetsgivaren om organisatio-
nen kunde förändras för att öka an-
delen heltidstjänster på terminalen, 
säger Åke Larsson, ordförande för 
Seko på terminalen. Vi enades om att 
bygga en treskiftsorganisation där 
samtliga på terminalen alternerar 
mellan skiften. 

Detta, tillsammans med att några 
efter sommaren kommer utnyttja 
möjligheten till avtalspension, ska-
pade utrymme för att mer än för-
dubbla antalet heltidstjänster.

Den 1 januari i år trädde den nya postförordningen, 
som bland annat innebär en övergång från övernatt-
befordran till 0-2-befordran, i kraft. På brevterminalen 
i Sundsvall skapade detta förutsättningar för Seko att 
driva på för fler heltidsanställningar.

Susanne Berg och Niklas Sterneld , terminalarbetare i Sundsvall. FOTO: PATRICK THEODORSSON

Medlemmarna
Den nya organisationen startar den 
1 oktober. Personalen kommer att al-
ternera mellan tre skift, vilket gör att 
22 personer som idag är anställda på 
90 procent går upp på heltid. Alter-
neringen innebär att alla kommer att 
arbeta 5 nätter var tredje vecka.

Den nya organisationen innebär 
förändrade arbetstider för samtliga. 
Vi pratade med några medlemmar 
om hur de ser på förändringen:

– För mig är det inga problem att 
jobba natt ibland, det har jag gjort 
tidigare, säger Niklas Sterneld som 
idag arbetar dag/kväll. Jag har redan 
heltid, men det är helt klart värt att vi 
delar på skiften så att fler får möjlig-
het till heltid. 

– Det är lite blandade känslor, tyck-
er Susanne Berg som idag arbetar 90 
procent kväll/natt. Jag har vant mig 
vid att bara jobba natt, trivs med det. 
Men att fler får heltid är trots allt vik-
tigare.

Inne på värdet träffar vi Robin 
Jonsson och Andreas Åkerman som 
båda jobbar kväll/natt på 90 procent 
och kommer att gå upp på heltid den 
1 oktober. De trivs med nattjobbet 
och ser inte fram mot att börja jobba 
dag/kväll, men har ändå viss förstå-
else för att det blir så.

Lagen
Just nu pågår arbetet med att fast-
ställa hur de nya lagen och schemana 
skall se ut i detalj. 

– Medlemmarna pratar naturligt-
vis mycket om detta, säger Andreas 
Wikander som är Seko-ombud. Änd-
rade arbetstider kan påverka privat-
livet en hel del, det är klart att det 
både engagerar och oroar många.

Terminalchef Anders Öhman sä-
ger att hänsyn så långt det är möjligt 
tagits till individuella önskemål när 
organisationen planerats. 

– Det kan till exempel handla om 
att det finns par där båda arbetar 
här, eller om att några har långa res-
vägar.

Åke Larsson inser alla knappast 
kommer att bli nöjda med de föränd-
rade arbetstiderna och har förståelse 
för att vissa scheman inte kommer 
att uppfattas jättepositivt. 

– Trots det upplever jag ändå att de 
flesta ställer upp på den nya organi-
sationen. Det känns väldigt bra med 
tanke på det som hände för ett år se-
dan, genom att nu dela på skiften får 
vi betydligt fler heltidstjänster. 

Han är glad att tillsammans med 
arbetsgivaren ha hittat denna lös-
ning och att medlemmarna har för-
ståelse för det. 

– Den solidaritet många visar ge-
nom att prioritera heltid för sina ar-
betskamrater framför det man själv 
helst vill är fantastiskt glädjande, 
avslutar Åke.
Patrick Theodorsson
patrick.theodorsson@postnord.com

Det här känns väldigt 
bra med tanke på det 
som hände för ett år 
sedan, genom att nu 
dela på skiften får vi 
betydligt fler heltids-
tjänster.
Åke Larsson.

Åke Larsson FOTO: PATRICK THEODORSSON 
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– Vi har visat att vi tycker PostNord är viktigt, och vi har 
backat upp det med konkreta åtgärder. För mig handlar 
det om ideologi, PostNord och postservicen är en del av ett 
starkt samhälle som håller ihop.
Vi har träffat näringsminister Mikael Damberg (s) för att 
höra hur han som ansvarig för de statliga bolagen ser på 
PostNords framtid, digitaliseringen i samhället och vad 
som står på spel för postanställda i det kommande valet.
 

Näringsminister Mikael Damberg  intervjuas av Seko Postens Rikard Brennius. FOTO: DANIEL FERREIRA

Vi har absolut inga pla-
ner på en privatisering av 
PostNord, däremot pratas 
det fortfarande om sådant 
på den borgerliga kanten. 
Mikael Damberg

Näringsminister Mikael Damberg om PostNord:

– En långsiktig
samhällsservice 
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Notiser

M
ikael Damberg (s) är näringsminister 
och därmed bland annat ansvarig 
för bolag med statligt ägande, som 
PostNord. Som högsta ansvarig för-
handlade han i oktober 2017 fram en 
uppgörelse med den danska reger-
ingen om kapitaltillskott till PostNord 

Danmark. En uppgörelse som var fullständigt nödvändig 
för att inte äventyra svensk postservice och svenska post-
anställdas villkor. 

Fusionen
Vad hade kunnat göras annorlunda med fusionen?

– Mycket, svarar Damberg snabbt. För det första är ju 
frågan om den verkligen var riktig i den situation som då 
rådde, vi såg stora risker med den. 

Ansvarig minister för fusionen 2009 var Maud Olofs-
son (c), dåvarande näringsminister. 

– Framför allt gjordes ju en konstruktion där Sverige 
äger 60 procent av bolaget, men bara har 50 procent av 
rösterna. Det här är en dålig konstruktion som PostNord 
är ensam om att ha. Resultat blir att det inte finns någon 
mekanism att lösa konflikter.

Överenskommelsen med Danmark i höstas innebar 
också att just Maud Olofssons kritiserade aktieägaravtal 
skulle ses över. Damberg säger att samtalen om detta är 
påbörjade, förs i en konstruktiv ton, men inte är i land 
ännu.

Postlag
Så vilka åtgärder utöver uppgörelsen med Danmark har 
regeringen gjort för att förbättra förutsättningarna för 
PostNord?

– Redan 2015 tillsatte vi en utredning för att se över 
postlagstiftningen. Med tanke på digitaliseringen i sam-
hället var den gamla lagstiftningen inte längre hållbar. 
Det säger en del om den borgerliga regeringen att den 
inte gjort något, digitaliseringen var ju knappast något 
nytt. 

Resultatet av utredningen blev den nya postlag som 
trädde i kraft 2017 och som innehöll flera viktiga saker 
som Seko Posten jobbat för. 

– Sedan har vi varit tydliga med att det inte finns någon 
ambition att privatisera PostNord. Det här handlar om 
en långsiktig samhällsservice som vi ska se till att upp-
rätthålla. Dessutom handlar det om regionalpolitik. Vi 
har markerat tydligt att postservicen ska fungera i hela 
landet, att alla ska ha utdelning samtliga veckans dagar. 

Digitalisering
Den danska regeringen har tidigare beslutat att all kom-
munikation till och från den offentliga sektorn ska vara 
digital. De danska brevvolymerna har sedan fallit snab-
bare än i någon annat land.

Hur ser du på ett beslut liknande det danska om obliga-
torisk digitalisering?

– I Sverige kan vi se hur digitaliseringen tar fart, med 
bland annat digitala brevlådor. Det viktiga är knappast 
om digital kommunikation görs obligatorisk eller ej, ut-
vecklingen kommer ändå eftersom den uppfattas som 
både enklare och billigare. Det danska beslutet fattades 
däremot i ett tidigare skede och var något som i sig drev 
på digitaliseringen. 

Hur ser du på PostNords roll framöver i ett samhälle 
som förändras?

– En stor fråga, och det är naturligtvis svårt att se hur 
samhället och marknaden kommer att utvecklas. Men 
helt klart är detta är en samhällsservice som kommer att 
behövas i hela landet, och ju mer som digitaliseras desto 
mer kommer paketen att växa i betydelse.

På spel
Så vad står i Dambergs ögon på spel i höstens val för 
PostNord och oss som är anställda i företaget?

– Som jag sa har vi absolut inga planer på en privati-

sering av PostNord, däremot pratas det fortfarande om 
sådant på den borgerliga kanten. Som av en händelse 
handlar det då om att privatisera de mest lönsamma de-
larna av företaget. Men vad skulle bli kvar om paketdelen 
privatiserades? Det skulle bli ett ständigt krympande fö-
retag. Jag ser det snarare som att brev- och paketdelarna 
ska byggas ihop, företaget utvecklas.

Damberg är tydlig med att den sittande regeringen 
agerat på ett sätt som tidigare borgerliga inte gjort.

– Vi har visat att vi tycker PostNord är viktigt, och vi 
har backat upp det med konkreta åtgärder. För mig hand-
lar det om ideologi, PostNord och postservicen är en del 
av ett starkt samhälle som håller ihop. 

Regeringen har under mandatperioden bland annat 
givit tull och polisen ökade möjligheter till klampning av 
fordon och höjt sanktionsavgifterna för transportföretag 
som gör allvarliga överträdelser.  

– PostNord är ju en del av transportbranschen och vi 
har gjort ett antal saker för att vända utvecklingen i bran-
schen. Schyssta villkor ska gälla även där. 

Arbetsmarknad
– Men vare sig vi jobbar i PostNord eller något annat fö-
retag är vi beroende av att det finns trygghet på arbets-
marknaden.

I maj presenterades socialdemokraterna en omfat-
tande handlingsplan i tio huvudpunkter för just en trygg 
arbetsmarknad. Det handlar om allt från trygga anställ-
ningar och stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet till 
stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser och 
schyssta villkor i offentliga upphandlingar. Mikael Dam-
berg lyfter själv punkterna om att avskaffa allmän visstid 
och att sätta stopp för hyvling. 

– Hyvling är ett oskick och att människor ska behöva 
leva med otrygghet år efter år istället för att få en fast an-
ställning hör inte hemma på en modern arbetsmarknad.  

Han säger att om detta ställs mot den borgerliga mixen 
av försämringar i LAS, otrygga anställningar, försäm-
ringar i a-kassa och sjukförsäkring så är det uppenbart att 
det spelar stor roll vilka som sitter i regeringen. 

– Man kan säga att det här valet handlar om hur vi ska 
ha det på jobbet.

Apropå Sverigedemokraterna säger Damberg att när 
han lyssnar på Jimmie Åkesson så hör han en politiker 
som mest av allt vill göra Ulf Kristersson till statsminis-
ter.

– De har ju något gemensamt, att vilja minska trygghe-
ten på arbetsmarknaden. Den som funderar på att rösta 
på sverigedemokraterna för att ”röra om i grytan” bör 
nog tänka sig för. Det partiet har udden riktad mot trygg-
heten på arbetsmarknaden.

Hot
Vi avslutar med att prata om PostNord igen. Damberg 
säger att stoltheten över företaget behöver återupprättas 
och att en enkel sak han kan göra är att ”tala om att mina 
julklappar kom i tid”. 

Det förekommer hot och trakasserier mot anställda i 
PostNord, inte minst efter skriverierna i media?

– Jag har varit ute och pratat med brevbärare, så jag 
känner väl till detta. Självklart är det fullständigt oaccep-
tabelt. Har kunder synpunkter på PostNord så får de höra 
av sig till företaget, de ska ge fan i att ge sig på postan-
ställda som levererar brev och paket. 

Men han säger också att han vet att det finns många 
därute som uppskattar det arbete postanställda gör.

– Folk blir glada när brevbäraren eller chauffören dyker 
upp. 

Överlag är Damberg försiktigt positiv när det gäller 
PostNord.

– Med stödet på Danmark till plats finns mer tid och 
kraft för företaget att ta itu med det som behöver föränd-
ras i Sverige. Jag tror att PostNord är på väg uppåt. l
Rikard Brennius
rikard.brennius@seko.se

Blåljus
Ol I januari lämnades ”Blåljusutred-

ningen” över till regeringen. Den 
föreslår bland annat en ny straff-
skärpningsgrund som innebär att 
domstolen ska se särskilt allvarligt 
på fall där den tilltalade med våld 
eller hot har angripit någon i eller 
med anledning av dennes yrkesut-
övning. Med yrkesutövning avses 
enligt utredningen förvärvsarbete.

Med andra, och lite lättare, ord 
kommer alltså domstolarna att se 
allvarligare på bland annat våld eller 
hot mot postanställda. Utredning-
ens förslag bereds för närvarande i 
Regeringskansliet.

Vi har yttrandefrihet i 
Sverige, vi får prata om 
vad vi vill även på våra 
arbetsplatser.
LO:s ordförande Karl-Petter Thorvalds-
son, apropå att Svenskt Näringsliv vill 
hindra oss från att prata politik på våra 
arbetsplatser.

Vabb på semestern
Ol Du kan vabba om ditt barn blir 

sjukt på din semester. Byt till tillfäl-
lig föräldrapenning om barnet blir 
sjukt, anmäl till PostNord och För-
säkringskassan som vanligt.

PostNords framtid 
Ol Motioner under mandatperio-

den från borgerliga företrädare i 
riksdagen tänkta att underlätta för 
PostNord: 
•  Vi hittade inga. 
Ol Motioner under mandatperio-

den från borgerliga företrädare i 
riksdagen tänkta att försvåra för 
PostNord:
• Ej kombinationserbjudanden i 

syfte att sänka priset
• Öppna upp brevnätet för konkur-

renter
• Utreda vilka tjänster PostNord 

skall få utföra
• Överväga en uppdelning av 

PostNord i flera bolag som inte får 
koncernsamverka

• Lagstifta om samdistribution 
av post och tidningar samt att 
lagstiftningen skall möjliggöra för 
tidningsutdelarna att distribuera 
post

• Införa fastighetsboxar på frivillig 
väg

• På sikt privatisera PostNord
Visst finns ett mönster. Den statligt 
ägda jätte vi arbetar i tycks reta de 
borgerliga partierna till vansinne. 
Med en borgerlig regering är Post-
Nords framtid hotad.
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PostNord Sveriges nya VD:
All outsourcing inom distribution stoppas tillsvidare

– Vi måste hitta tillbaka till 
att de som hanterar brev 
och paket verkligen har de 
rätta förutsättningarna att 
leverera. 

Annemarie Gardshol
VD PostNord Sverige

O
rden är Annemarie Gardshols. Med en 
bakgrund inom medicinteknik kom hon 
2012 till PostNord och har här bland an-
nat jobbat med e-handel, varit strate-
gichef samt VD för PostNord Strålfors. 
Sedan den 1 februari är hon VD för 
PostNord Sverige, ansvarar alltså bland 

annat för försäljning och hela de svenska brev- och paket-
verksamheterna. 

– Jag har varit ute på mängder av arbetsplatser och två 
saker är helt klara. Medarbetarna kan sitt jobb och är 
stolta över det arbete de utför. Samtidigt finns en frustra-
tion över att inte alltid ha de rätta förutsättningarna. 

Enligt Annemarie är den stora uppgiften nu att åter-
upprätta förtroendet för PostNord. 

– I grunden handlar det om att säkerställa att vi levere-
rar den kvalitet vi har lovat att hålla, och som det svenska 
folket faktiskt förväntar sig att vi ska klara. Vi skall aldrig 
heller glömma att bakom varje leverans väntar en män-

niska på en försändelse som betyder väldigt mycket för 
just den personen.

Fordon
Annemarie Gardshol ser tre saker som viktiga att lösa; 
den avsaknad av förtroende från nivåer högre upp många 
chefer känner, att hitta och behålla personal samt for-
donsfrågan. I fordonsfrågan blev det en rivstart.

Efter bland annat diskussioner med Seko Posten beslu-
tade Annemarie tidigare i år att pausa all outsourcing i 
väntan på att en analys skulle göras. Analysen blev delvis 
klar i maj och resulterade i att PostNord kommer att köpa 
in 140 lastbilar, ungefär 90 fler än planerat. Alla fordon 
kommer inte att hinna levereras under 2018, i väntan på 
leverans kommer livslängden att förlängas på fordon och 
lastbilar att hyras in. Dessutom kommer 800 distribu-
tionsbilar att köpas in, mer än dubbelt så många som de 
359 i den ursprungliga investeringsplanen. 

– Det här innebär att all outsourcing inom distribu-
tion stoppas tillsvidare, säger Annemarie. För mig har 
det varit svårt att se det fulla ekonomiska motivet i den 
fordonsväxling som gjorts.  Där vi kan få till en hög pro-
duktivitet och nyttjandegrad av fordonen skall vi sträva 
efter att i största möjliga mån köra i egen regi, även om 
det fortfarande kan innebära att vi måste komplettera 
med extern kapacitet för att möta den höga tillväxten. 

Hon är tydlig med att de som kör utdelningsfordon 
ska ha en bra arbetsmiljö och vara trygga i att fordonen 
verkligen fungerar.

För mig har det varit svårt 
att se det fulla ekonomiska 
motivet i den fordonsväx-
ling som gjorts
Annemarie Gardshols



Sid 7
Sekoposten #1/2018www.seko.se/posten

Feature

PostNord Sveriges nya VD:
All outsourcing inom distribution stoppas tillsvidare

– De som kör ska ha rätt förutsättningar att utföra sitt 
arbete. Det är precis lika illa att komma till sitt arbete 
som chaufför eller brevbärare och upptäcka att fordonet 
man ska köra inte fungerar som det är att komma till 
arbetet på ett kontor och upptäcka att datorn kraschat. 
Det är inte hållbart.

Så ditt budskap är att chaufförsyrket har en framtid i 
PostNord?

– Absolut, vi är beredda att gå väldigt långt. Samtidigt 
innebär denna stora investering ett ansvar för alla som 
hanterar fordonen. Det handlar om att se till att repa-
rationer och underhåll sköts, att fordonen används så 
mycket som möjligt och att de går så fulla som möjligt. 
Där vi inte klarar av detta kan det fortfarande bli aktuellt 
att lägga ut körningar. 

Kan brev och paket integreras ända ut till kund?
– Delvis görs det redan idag, så ja det går. Sedan ska vi 

inte göra det överallt, exempelvis där brevbärarväskorna 
eller paketbilarna redan idag är fulla. Men där vi får ut 
synergier av det ska vi absolut se till att få ihop våra flö-
den. Där är vi unika i jämförelse med våra konkurrenter 
som inte har samma möjlighet till att realisera den typen 
av synergier. Det kommer i framtiden att handla mindre 
om att antingen köra ut brev eller paket, mer om att köra 
ut försändelser. 

Organisation och inflytande
Under maj beslutade Annemarie dessutom om en ny 
organisation för PostNord Sverige. Bland annat blir de 
tidigare fyra regionerna sju och terminalerna kommer att 
ingå i respektive region.

– Vi behöver ta ett mer samlat grepp och sätta mer 
fokus på kunder, service, lönsamhet och kvalitet. Vi finns 
på en konkurrensutsatt marknad och behöver kunna 
jobba snabbt. Dessutom behöver vi bli bättre på att hitta 
synergier mellan terminal och distribution. 

Du nämnde att många chefer säger sig sakna förtro-
ende från nivåerna högre upp?

– Jag vill att cheferna ute ska kunna ägna mer tid åt 
sina organisationer och åt kunderna, mindre åt admi-
nistration. Vi har utlyst alla tjänster på nivå 3 och 4. Det 
handlar om att få rätt ledare och chefer, vi vill kunna 
lägga ut ett mycket större ansvar på dem än idag. Ju mer 
markkontakt du har, ju närmare kund du befinner dig, 
desto bättre vet du hur vi ska vara effektiva och klara av 
att leverera. Vi har redan lättat upp dispenserna för bland 
annat ersättningsanställningar och bilreparationer.

Innebär det mer inflytande även för våra medlemmar 
som hanterar brev och paket?

– Vi måste hitta sätt att göra saker annorlunda. Proces-
serna är väldigt viktiga, vi behöver en grundmodell att 
hålla oss till. Samtidigt måste vi, så länge vi klarar pro-
duktiviteten och kvaliteten, kunna ta en diskussion lokalt 
om hur vi ska göra. 

Ute på arbetsplatserna finns ett stort missnöje med 
toppstyrning. Många i brevbäringen signalerade exem-
pelvis om problem med Koncept Utdelning, men fick 
inget gehör. 

– Vi är en del av ett stort system, vilket vi måste rätta 
oss efter. Samtidigt måste vi inom systemet kunna vara 
kreativa. När det gäller Koncept Utdelning är det viktigt 
att vi lär oss av det som hände då och inte upprepar de 
misstagen. 

Kommer fler regioner att innebära mer administration, 
kräva att de anställda i produktionen jobbar snabbare?

– Absolut inte, vi ska inte bygga upp några nya tunga re-
gionstrukturer. Tanken är tvärtom att det ska bli mindre 
administration och mer tid för chefer att jobba med sina 
organisationer och med kunderna.

Heltid
När vi frågar våra medlemmar vad som är viktigast 
brukar en fråga dominera: heltid, att ha en lön att leva 

Annemarie Gardshol,  från den 1 februari i år 
VD för PostNord Sverige. FOTO:RIKARD BRENNIUS

på. Samtidigt finns en hel del deltidsanställningar inom 
PostNord.

– Men varför är det så? Vi kan inte helt och hållet styra 
de ramar vi jobbar inom, vi jobbar på uppdrag av kunder-
na och deras volymer varierar över veckan och över året. 
Vi ska komma ihåg att det egentligen inte är PostNord 
som betalar våra löner, det är kunderna. Samtidigt är det 
egentligen samma sak som med outsourcingen. Har vi 
möjlighet ska vi köra i egen regi, har vi möjlighet ska vi 
erbjuda heltidsanställningar.  

Medias uppmärksamhet har skapat en ökad hotbild 
mot postanställda, många vill inte längre bära uniformen 
på väg hem från jobbet. 

– Jag vet att detta är ett problem och självklart är det 
inte okej om någon blir påhoppad. Det gör mig oerhört 
besviken på samhället om sådant händer. Man ska kunna 
känna sig trygg och stolt i postuniformen. Jag har själv 
beställt uniform och haft den på mig när jag rest i Stock-
holms kollektivtrafik.  Vid de tillfällena har jag inte råkat 
ut för något otrevligt. Däremot har jag vid just dessa till-
fällen blivit tillfrågad av privatpersoner om hjälp med att 
hitta vägen, vilket ju tyder på att det ändå finns ett visst 
förtroende för postanställda. 

Annemarie säger att de anställda får för litet erkän-
nande från allmänheten. Hon har själv varit ute med 
”PostNord lyssnar”, träffat mängder av kunder och säger 
att 7 av 10 tycker att vi gör ett bra jobb. 

– Den feedbacken är viktig för medarbetarna att få. 
De flesta tycker att vi gör ett bra jobb, och när det blir 
problem klarar vi av att lösa dem. Här handlar det väldigt 
mycket om samarbetet mellan kundservice och produk-
tion och att aldrig glömma att det är en kund som väntar 
på ett svar som är väldigt viktigt för denne.

Hur ska PostNord öka sina marknadsandelar?
– När det gäller brev handlar det helt och hållet om 

kvalitet, både när det gäller att behålla befintliga kunder 
och att få nya. Klarar vi inte av att leverera med kvalitet 
kostar det oss. Vad gäller paket är egentligen inte utma-
ningen att ta nya marknadsandelar, marknaden växer 
oerhört snabbt. Det kan till och med vara så att vi ibland 
ska tacka nej till affärer om de innebär att vi måste gå ner 
för mycket i pris. Det vi ska fokusera på är att leverera 
med god kvalitet och en bra produktivitet.

Peoples game
Till sist frågar jag om Annemarie vill säga något direkt 
till våra medlemmar som läser denna tidning. Hon berät-
tar att hon när hon tillsattes som VD ställde frågan vilket 
uppdrag hon egentligen hade. Svaret hon fick var att hon 
skulle hantera omställningen mot en större andel paket, 
få upp kvaliteten och öka de anställdas engagemang.

– När jag sedan började jobba fick jag höra från männ-
iskor runt mig att detta var ett ”numbers game”, det 
handlade helt och hållet om siffror. Sedan jag tillträdde 
har jag besökt mängder av arbetsplatser, pratat med dem 
som jobbar. En sak kan jag säga helt säkert; detta är inte 
ett numbers game, det är ett peoples game. Det handlar 
först och främst om människor.  

Hon säger att det finns en otrolig energi och vilja att 
göra ett bra jobb på arbetsplatserna, att lösa de problem 
som dyker upp. 

– Vi är en organisation med 20 000 anställda på 400 
arbetsplatser, det absolut viktigaste är att ge rätt förut-
sättningar för de som dagligen lägger sin hand på breven 
och paketen. För mig handlar det om att vända upp och 
ned på pyramiden, att börja med medarbetarna. Om de 
får rätt förutsättningar och utlopp för sin vilja att göra 
ett bra jobb så ökar deras engagemang. Det kommer att 
leda till en högre kvalitet och en bra lönsamhet. Då får vi 
nöjda kunder och förutsättningar att fortsätta investera i 
vår verksamhet. l
Rikard Brennius
rikard.brennius@seko.se

Det absolut viktigaste är att 
ge rätt förutsättningar för 
de som dagligen lägger sin 
hand på breven och pake-
ten
Annemarie Gardshols
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Politik
Anställningstrygghet

Kommer fasta anställ-
ningar att finnas kvar?

Ol Lagen om anställningsskydd 
(LAS) handlar bland annat om vår 
anställningstrygghet. Den första 
versionen av LAS kom 1974 och inne-
höll stora framgångar för oss som ar-
betar i detta land.
I LAS finns bland annat turordnings-

reglerna, som för de flesta av oss bli-
vit en självklarhet. 

Huvudregeln för turordning vid 
uppsägningar är sist in, först ut. En-
ligt LAS har anställda med längre 
anställningstid företräde till fort-
satt anställning framför anställda 
med kortare anställning.  Just denna 
skrivning i lagen är det som gör en 
fast anställning värd något. Utan 
denna skrivning kan arbetsgivaren 
bestämma att arbetsbrist råder och 
sedan göra sig av med precis de an-
ställda de vill. Tryggheten skulle 
vara borta, i praktiken skulle vi alla 
ha otrygga anställningar. 

Skrivningarna i LAS om turord-
ningsreglerna har överlevt många 
regeringar, även borgerliga. Att fasta 
anställningar ska innebära en trygg-
het har blivit en självklarhet och 
egentligen aldrig varit hotat på all-
var. Förrän nu. 

Under sin partistämma i hös-
tas svängde plötsligt Moderaterna. 
”Kompetens” ska väga tyngre än an-
ställningsår, LAS skrivas om. Parti-

ets uppfattning är nu densamma som 
Svenskt Näringslivs, turordnings-
reglerna ska bort. De lite ”mildare” 
tongångarna från Reinfeldt-åren är 
försvunna, med sig på att förändra 
LAS har Moderaterna de fyra övriga 
borgerliga partierna (L, C, KD och 
SD). 

Detta är klassisk högerpolitik, ar-
betsgivarna ska få mer makt på vår 
bekostnad. Vi borde kanske inte bli 
förvånade, Svenskt Näringsliv har 
länge jobbat för detta. Men föränd-
ringen är ändå så stor att den blir 
svår att ta in. Sverigedemokraternas 
framgångar har stärkt den borgerli-
ga sidan i svensk politik, självförtro-
endet ökat såpass att de nu är bered-
da att ge sig på kärnan i vår trygghet. 

En sak återstår dock för de bor-
gerliga, de måste vinna valet. Och 
just det ger hopp. Vi har demokrati i 
detta land och vi behöver inte rösta 
på dem. Vi är långt fler som skulle 
drabbas hårt av denna förändring än 
vad de är som skulle ”tjäna” på den. 
Vi kan hålla dem som vill ge sig på 
våra anställningar borta från mak-
ten, lägga våra röster på helt andra 
partier den 9 september. Hotet är 
verkligt, beslutet vårt.
Rikard Brennius
rikard.brennius@seko.se

Elisabeth Svantesson,  arbetsmarknadspolitisk 
talesperson för Moderaterna FOTO FREDRIK 
WENNERLUND

Höstens val kan komma att medföra den största 
förändringen på många decennier på svensk 
arbetsmarknad. Det finns partier som vill ge sig på vår 
anställningstrygghet.

Ett parti för vanligt 
folk?
Ol Ett av de fem borgerliga partierna 

har ”ansträngt sig lite extra” för att 
visa på vems sida de står. Tyvärr fick 
vi inte plats med allt de tyckt under 
mandatperioden, här är ett urval:
• Nej till en nollvision för dödso-

lyckor i arbetslivet
• Nej till rätt till heltid
• Nej till skatteavdrag för medlem-

skap i fackförening
• Nej till meddelarfrihet för de 

anställda i privata välfärdsföretag
• Nej till rätt till barnomsorg på 

obekväm arbetstid
• Nej till att ge Arbetsmiljöverket 

större befogenheter att utfärda 
sanktioner

• Nej till förslag om tryggare 
anställningar genom färre viss-
tider

• Ja till sänkta inkomstskatter istäl-
let för mer resurser till skolan, 
vården och omsorgen

Ordföranden i partiet ovan kallade i 
en av årets valfilmer frågan om klass 
för en ”påhittad konflikt som de lurat 
i oss”. Han heter Jimmie Åkesson.

Vem kan vi få att 
lyssna?
Ol Några av de krav Seko och andra 

fack fått gehör för under sittande 
regering
• Avdragsrätt för fackavgiften
• Lex Laval rivs upp
• Höjt tak i a-kassan
• FAS 3 avskaffat
• 100 000 fler anställda i välfärden
• Stärkt skydd för visselblåsare

Tre saker Seko Posten lyckats med 
under sittande regering
• Påverkat den nya postlagen
• Stödet till PostNord på 2,2 mil-

jarder
• Nej till privatisering av PostNord

Krav som facken fick igenom 2006-
2014 under regeringen Reinfeldt:
• Inga.

För Seko handlar inte politik om att 
tala om vad du ska rösta på. Vi läg-
ger oss i politiken av en enda anled-
ning, att företräda medlemmarna. 
För oss handlar politik om vilka vi 
kan få att lyssna på de krav vi och 
våra medlemmar ställer.

Notiser

Ninni Hammarström, 
23 år, brevbärare 
Umeå

– Dåligt, det blir som 
att arbetsgivaren 
kommer att kunna 

slita ut och kasta ut oss.

Linda Agné, 43 år 
brevbärare Linkö-
ping:

– Det skulle väl inne-
bära att cheferna i 
princip kan sparka 

vilka de vill utan att ta hänsyn till 
hur länge man har jobbat. Det vore 
förödande, anställningstryggheten 
skulle försvinna helt.

Roger Stämby, 53 år, 
chaufför Göteborg:

– Det ska vara kvar 
som det är idag, an-
nars har vi ju anarki 
på arbetsmarknaden.

Stefan Edholm, 48 år, 
brevbärare Umeå:

– Osäkert och dåligt, 
jag som har problem 
med knän och axlar 
skulle inte få vara 
kvar många minuter.

Leffan Johansson, 
62 år chaufför Lin-
köping:

– Det vore inte 
bra, arbetsgivarna 
skulle prioritera sina 

favoriter. Framför allt de unga och 
raska och som orkar betydligt mer 
än oss som snart har jobbat ett helt 
arbetsliv.

Anna Panic, 48 år, 
terminalarbetare 
Årsta:

– Det är helt onödigt 
att ändra LAS. Om 
arbetsgivaren anstäl-

ler personal utan kompetens då är 
det arbetsgivarens ansvar att kompe-
tensutveckla. 

Raul Garcia, 58 år, 
terminalarbetare 
Årsta:

– Det blir pest och ka-
tastrof. LAS är bland 
de sista skydden 

som finns kvar för arbetare i Sverige.

Medlemmarna säger sitt

Vad tror du det skulle betyda om turord-
ningsreglerna i LAS plockades bort?

Max Lundberg, 26 år, 
brevbärare Västerås:

– De är bra och över-
gripande regler och 
man skulle känna sig 
otryggare på jobbet 

om de försvann.

Per-Anders Nyberg, 
54 år, terminalarbe-
tare Rosersberg:

– Det vore skit och 
katastrof. Det skulle 
innebära  provan-

ställning på livstid för alla arbetare.Vem f*n 
bryr sig?
Valet 2018 handlar om vilka 
politiker som förstår våra 
medlemmars verklighet och 
bäst lyssnar på deras krav. 
Alltså, vem f*n som bryr sig!

Läs mer på vemfnbryrsig.se
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Organisationen

STÄLL DIN FRÅGA TILL ULRIKA.NILSSON@POSTNORD.COM

Ulrika Nilsson  
avtalsansvarig Seko Posten.

Fråga 
om avtal

Pressgrannar

Ställ din fråga till ulrika.nilsson@postnord.com
Vi behöver din fråga senast den 31 augusti.

Men att bygga 
ett starkare 
fack handlar 
inte bara om 
att värva 
medlemmar.

Sekos medlemsvecka 2018

Ol För Seko Postens del innebar med-
lemsveckan att samtliga 19 klubbar, 
och deras sektioner, var igång. Akti-
viteter genomfördes på mängder av 
brevbärarkontor, terminaler, DIP:ar, 
hubbar och kundservice-arbetsplat-
ser. Resultatet blev ett oräkneligt an-
tal samtal ute på arbetsplatser, men 
också hundratals nya medlemmar.

Nya medlemmar
– Vår tidigare all time high vad 

gäller antal nya medlemmar var 177 
under september 2013, då vi lagt ett 
varsel om konflikt. Nu i april tang-
erades det rekordet, dessutom fick 
vi in ytterligare 163 nya medlemmar 
under maj, konstaterar Seko Postens 
medlemsansvarige Rikard Brennius.

Antalet medlemmar i Seko Pos-
tens klubbar har under en rad år 
minskat, en naturlig följd av att an-
talet anställda i företaget bantats 
kraftigt. Ofta har tappet legat på 
närmare 1000 medlemmar per år. 
Den trenden är nu bruten, dagens 
medlemsantal är i princip detsamma 
som vid årsskiftet. Många klubbar 
har idag fler medlemmar än för ett 
halvår sedan.

– Det beror dels på att PostNord 
inte längre bantar personalstyrkan 
lika snabbt, säger Rikard, men också 
på att vi vunnit många nya medlem-
mar. Under medlemsveckan, men 
också under årets övriga månader.

Även i övriga Seko har medlems-

Studieledighet

Fråga: Vem kan vara studieledig?

Svar: Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledig-
het för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare 
de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv 
månader under de senaste två åren.

 

Fråga: Kan arbetsgivaren skjuta på studieledigheten?

Svar: Om du har varit anställd på allmän visstid och/eller 
vikariat i sammanlagt 2 år ska din anställning övergå till en 
tillsvidareanställning (fast anställning). I vårt ”Kollektiv-
avtal om bemanning” med arbetsgivaren finns därmed en 
skarpare skrivning än i Lagen om anställningsskydd (LAS), 
gränsen är i vårt avtal satt till 2 år även om du växlat mel-
lan allmän visstid och vikariat. Gränsen i LAS är 4 år.

Fråga: Kan jag sommarjobba hos någon annan när jag är 
studieledig?

Svar: Enligt lagen har man bara rätt att använda ledigheten 
till att studera. Om man till exempel arbetar hos en annan 
arbetsgivare under denna tid finns det en risk att man 
bryter mot sitt anställningsavtal. Det du kan göra om du 
trots allt vill ha sommarjobba hos en annan arbetsgivare 
är att du försöker komma överens med din chef om att det 
är okej. Om ni kommer överens om något är det dessutom 
bra om ni tillsammans kan skriva ett dokument som ni båda 
skriver under, så att ni båda vet vad som gäller.

Fråga: För hur lång tid kan jag söka studieledighet?

Svar: Ledigheten ska beviljas för den tid som utbildningen 
tar. Det finns alltså ingen gräns för hur lång eller kort tid 
ledigheten får vara, det styrs av utbildningens längd. För 
att få fortsatt tjänstledighet kan din arbetsgivare däremot 
kräva att du kan visa upp en studieplan, ett antagningsbe-
vis eller dylikt.

Fråga: Ska jag söka studieledigt för hela utbildningen eller 
varje termin?

Svar: Om du ska söka tjänstledigt för att studera väljer du 
själv om du ska söka för hela perioden som utbildningen 
omfattar eller om du ska söka ledigt för de datum termi-
nerna pågår. Fördelen med att söka terminsvis är att du då 
är garanterad arbete under de delar av året du inte stude-
rar. Det är du inte om du söker studieledigt för till exempel 
de tre år som utbildningen varar..

veckan gjort avtryck. Förbundet 
ökade under både april och maj, för 
första gången på länge, sitt totala 
medlemsantal.

– Att både vi och övriga Seko fått 
många nya medlemmar är viktigt, 
säger Rikard. All facklig styrka vi-
lar i grunden på att vi är tillräckligt 
många, det är förutsättningen för att 
kunna driva de frågor som är viktiga 
för medlemmarna.

Medlemsnära
Men att bygga ett starkare fack 

handlar inte bara om att värva med-
lemmar.

– Vi ska vara ett medlemsnära fack, 
och Seko Postens klubbar är redan en 
medlemsnära del av fackförenings-
rörelsen. Vi har förtroendevalda på 
de allra flesta av PostNords hundra-
tals arbetsplatser och det är knappast 
bara under medlemsveckor som de 
pratar med medlemmar. Men själv-
klart finns saker vi kan förbättra.

Därför görs nu en satsning på att 
utveckla hur Seko Postens 19 klubbar 
arbetar. Samtliga klubbar sätter upp 
egna målsättningar för vad de vill 
förbättra. Det kan handla om utbild-
ningar, synligheten på arbetsplatser-
na, information eller om att tillfråga 
nyanställda om medlemskap.

– Allt handlar om att bli en både 
större och starkare fackförening, vi 
vet att det kommer att behövas, av-
slutar Rikard.

Vecka 16 genomfördes en gemensam medlemsvecka i hela Seko. 
På tusentals arbetsplatser i förbundets samtliga nio branscher var 
förtroendevalda på plats för att prata med medlemmar och andra 
anställda. Syftet var glasklart, vecka 16 handlade om att bygga en 
både större och starkare fackförening. Så hur gick det?

→

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

”Den fackliga frustrationen var stor. 
Seko Posten vill att PostNord kör 
så mycket som möjligt i egen regi. 
Inhyrda åkerier med lägre taxor sät-
ter press nedåt på löner och villkor 
för PostNords egna chaufförer”.
Ur DN:s artikel den 27 juni om att regeringen tillsätter en utredning för 
att utröna om de 47 statliga bolagen, däribland PostNord, enbart ska 
anlita underleverantörer med kollektivavtal.

Sju krav
som Seko tillsammans med de övriga 
facken i 6F (Byggnads, Målarna, 
Elektrikerna och Fastighets) driver i 
valrörelsen:
• Stärk anställningsskyddet – skrota 

otrygga anställningar
• Svenska kollektivavtal på svensk 

arbetsmarknad
• Trygghet under arbetstid - mer 

resurser till arbetsmiljöverket och 
myndighetssamverkan

• Bostäder för vanligt folk - utveckla 
investeringsstödet för hyresrätter

• 70 miljarder i välfärdssatsning - 
utan riskkapitalbolag

• Trygghet mellan jobb – en arbetslös-
hetsförsäkring som håller

• En bättre sjukförsäkring
Mer om vilka krav 6F ställer på de poli-
tiska partierna kan du läsa på 6F.se. Av 
de tio krav 6F ställde inför valet 2014 
har nuvarande regering genomfört nio.

25
procent av årsavgiften för fack-
föreningsavgiften kan från den 
1 juli i år dras av i deklarationen. 
En fackavgift på 400 kronor/mån 
innebär alltså 100 kronor mindre 
i skatt/mån. Förslaget stöddes 
av s, v och mp. Sd röstade emot, 
övriga borgerliga partier la ner 
sina röster.
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Kultur

Läsarbilderna denna gång kommer från en stor mängd fotografer runt om på våra arbetsplatser. Under Sekos 
medlemsvecka, vecka 16, överöstes vi med bilder från hela landet. Uppemot hundra stycken lades den 16-20 
april ut på Seko Postens Facebooksida, här publicerar vi ett urval. Bilderna kommer från; Uppsala DIP, Torsviks 
paketterminal, Linköpings brevbärarkontor gånger två, brevbärarkontoret Mölnlycke, Hub Helsingborg, Dip 
Sundsvall, en pizzeria i Linköping, postterminalen Hallsberg, brevterminalen Göteborg och Kundservice i Väs-
terås.  
Ett stort tack till alla som bidragit med bilder! Vill du dela med dig av dina egna bilder? Skicka dem till oss på 
sekoposten@postnord.com. Nytagna eller smått historiska spelar absolut ingen roll!

Ol Läsarbilder.

Kultur

A-kassan
informerar

Färre karensdagar 
från 2 juli
Ol Den 2 juli i år träder en rad 

förbättringar i arbetslöshetsför-
säkringen i kraft. Då minskas bland 
annat antalet karensdagar i arbets-
löshetsförsäkringen från sju till sex.

Besluten om regeländringarna är 
fattade av riksdagen och innebär 
i korthet att antalet karensdagar 
minskar, att förtroendeuppdrag som 
enligt lag ger rätt till ledighet ska 
räknas som arbete, att pensions-
avdrag bara ska göras för den som 
faktiskt tar ut pension och att möj-
ligheten att bli medlem i en a-kassa 
sträcks ut närmare pension.

– Den som har ett förtroende-
uppdrag som ger rätt till ledigt från 
jobbet enligt lag kommer kunna 
tillgodoräkna sig det som arbetad, 
men måste fylla i den arbetade tiden 
på tidrapporterna, säger Alexander 
Augst som är försäkringschef på 
Sekos a-kassa.

Den som har valt att ta ut pen-
sion har tidigare fått ett avdrag på 
ersättningen från a-kassan även om 
pensionsuttaget har avslutats. Det 
förändras nu.

– Från och med den andra juli slu-
tar vi att göra avdrag om medlem-
men slutar att ta ut pension, säger 
Alexander Augst.

Från och med den andra juli utö-
kas också möjligheten att bli medlem 
i en a-kassa fram till månaden innan 
man fyller 65. Tidigare var gränsen 
64 år. 

– Hör av dig till oss om du är en av 
dem som påverkas va förändring-
arna så kan vi berätta mer om vad 
som gäller för dig.
Cecilia Lundqvist, Sekos A-kassa
cecilia.lundqvist@seko.se

Sjuk på semestern?
Ol Om du blir sjuk på din semester, 

avbryt den och sjukanmäl dig som 
vanligt. Du får då sjuklön istället. De 
första 14 dagarna betalar PostNord, 
därefter är det Försäkringskassan. 
Läkarintyg gäller enligt de vanliga 
reglerna.

Om du råkar ut för en 
olycka i sommar
Ol Tänk på att i ditt medlemskap i 

Seko ingår försäkringen Medlemso-
lycksfall Fritid som ger dig ersätt-
ning om du råkar ut för en olycka 
på din fritid. Bland annat kan du få 
ersättning för kroppskador, tand-
skador och sjukhusvistelse. Extra 
intressant att veta i sommartider 
är att försäkringen ger ersättning 
för både TBE och Borrelia, som ju 
orsakas av fästingbett. 

Notiser
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Sofia Svensson, värvade 
medlemmar vecka 16

Hallå där Sofia, hur länge har du varit brevbärare?
Jag började på Manpower 2000, blev uthyrd till olika 

brevbärarkontor i Göteborg. Så småningom fick jag en 
postanställning som brevbärare på Andra Långgatan 
och sedan dess har jag hört dit, även om kontoret både 
bytt namn och flyttat flera gånger. Senast i februari in 
till HUB City som har ungefär 150 anställda. 

Hur det fungerar det?
Upp och ner, men för det mesta rätt okej. Jag trivs 

med arbetskamraterna och att få vara ute, det är roligt 
och oftast givande att träffa kunderna. Tyvärr kan vi 
inte med dagens organisation och stora rotation känna 
våra kunder längre, det är en av de saker som bidrar till 
ökad otrygghet, stress och framför allt sämre kvalitet. 
Dessutom finns brister i kommunikationen mellan 
ledningen och arbetskamraterna. Det kan handla om 
att bilen man ska köra är på lagning, eller utlånad till 
någon annan, eller om att bli ”utslängd” på en tur man 
omöjligt kan hinna färdigt på sin arbetstid.

Du har börjat jobba fackligt också?
Ja, för mindre än ett år sedan. Jag är lokalt ombud här 

på hubben och förhandlingsansvarig i POC-området 
Göteborg Centrum. Mycket av uppdraget handlar om 
att lyssna på medlemmarna. Häromdagen pratade jag 
med FC-personalen, fick med mig en del de var miss-
nöjda med. Mestadels arbetsmiljöfrågor, så jag pratade 
med vårt skyddsombud, men även med vår chef efter-
som det var akuta brister i arbetsmiljön. Det viktiga är 
att lyssna, och att alltid återkoppla till medlemmen.

 
Du var väldigt aktiv vecka 16?

Det var ett teamwork mellan alla de fackliga i Göte-
borg Centrum. Vi planerade tillsammans vilka arbets-
platser som skulle besökas, vem som skulle göra vad, 
och när. Just under vecka 16 var det inte särskilt svårt 
att värva. Vi hade gjort ett förarbete, snackat med folk, 
så under veckan fångade vi in dem som visat intresse. I 
vår klubb var vi faktiskt den sektion som värvade flest 
medlemmar. På hubben har vi många nya som börjat, 
som aldrig fått frågan om medlemskap. Jag brukar 
börja med att fråga om de är med i facket och/eller a-
kassan. Sedan förklarar jag vad facket är och fördelarna 
med att vara medlem.
Rikard Brennius
rikard.brennius@seko.se

Sofia Svensson
Ålder: 37 år
Yrke: Brevbärare
Gillar: Att utvecklas
Ogillar: Att bli 
kittlad!

Det viktiga 
är att lyssna 
och att alltid 
återkoppla till 
medlemmen.
Sofia Svensson

Missa inte dina 
sommarerbjudanden

Rabatterat semesterboende, upplevelser 
och aktiviteter för dig i PostNord.

Besök postnordplus.com hela sommaren 
från din mobil, surfplatta eller dator.

Välkommen!

Seko Klubb Admin & Specialister
105 00 Stockholm
Tel: 072-587 26 33
anna.stenstrom@postnord.com

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

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

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

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

Seko Klubb Post Gävle
Södra Centralgatan 10 2 tr, 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
uno.melin@postnord.com

Seko Klubb Post Örebro
694 01 Hallsberg
Tel: 073-945 74 57
christian.johansson@postnord.com

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

Seko Klubb Stockholm Norr
Box 1032, 171 21 Solna
Tel: 076-792 74 21
emeja@outlook.com

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

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

Seko Klubb Utrikes
Box 141, 190 46 Stockholm-Arlanda
Tel: 072-309 97 10
albin.bergstrom@postnord.com

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

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

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

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

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

Här finns vi
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Stopp för outsourcing
I slutet av maj beslutade PostNord att stoppa all outsourcing inom distribution under 2018. Detta efter 
ett intensivt fackligt påverkansarbete under lång tid från Seko Posten. Sedan 2015 har PostNord inte 
köpt in fordon i den utsträckning som behövs för att ersätta fordon som skrotats, en strategi Seko 
Posten varit mycket kritiska till. Förutom outsourcingstoppet har PostNord beslutat om inköp av 140 
lastbilar, vilket är 90 fler än planen för året, samt 800 distributionsbilar, vilket är mer än dubbelt så 
många som planen 

Vi har frågat några av våra medlemmar som är chaufförer vad de tycker om beslutet att öka 
fordonsinvesteringarna och stoppa all outsourcing inom distribution. 

Dane Loncar, chauf-
för Motala:

– Bra jobbat av Seko 
Posten som har jagat 
arbetsgivaren i dessa 
frågor och äntligen 

fått PostNord att lyssna på oss. 
Ihärdigt arbete från er gav äntligen 
resultat. Nu när outsourcingen är 
stoppad behöver man inte längre 
vara lika orolig för sitt jobb.
Nu behöver PostNord investera i nya 
lastbilar och släp. Görs det i rätt om-
fattning blir vi lite mer motiverade i 
vårt arbete och får en viss fram-
tidstro. Det är viktigt med en öppen 
dialog med våra chaufförer om vilka 
typer av fordon som behöver köpas 
in, rätt lastbil behövs för rätt arbete. 
Nu hoppas jag att PostNord gör en bra 
förändring och börjar satsa på sina 
egna chaufförer, ger oss förutsätt-
ningarna att göra ett bra arbete, som 
de ”proffs” vi är utbildade till. Det be-
hövs bra villkor och konkurrenskraf-
tiga löner för att få fler chaufförer att 
vilja vara en del av Team PostNord. 
Just nu ligger vi lägre lönemässigt än 
våra konkurrenter.

Roy Lund, chaufför 
Borås:

– Jag tycker att det 
är bra att man stop-
par outsourcingen, 
under förutsättning 

att PostNord menar allvar med att 
man ska köpa nya fordon. Då blir det 
bättre kvalitet och bättre lönsamhet, 
samt bättre arbetsmiljö och trivsel. 
Fordonsflottan här i Borås är utsliten, 
fordonen står mer på verkstaden än 
rullar på vägarna. 

Markus Nordin, 
chaufför Härnösand:

– Jag är supernöjd 
med att outsour-
cingen stoppas!

Andreas Hyson, 
chaufför Gävle:

– Jag tycker inte att 
outsourcing är någon 
bra lösning, i det 
långa loppet tror jag 

status och kvalitet blir bättre med 
egen personal. Outsourcing är ett 
fegt sätt att inte vilja ha hand om sin 
personal och sina kostnader. 

Jonas Wederbrand, 
chaufför Varberg:
– Det är bra och på 
tiden, det är bättre 
med eget folk och 
egna fordon. Tyvärr 
har många chauffö-

rer slutat efter allt tal om outsour-
cing, så nu behöver vi både nya 
fordon och chaufförer. Men det är ett 
bra jobb att köra lastbil på Posten.

Claes Lannelind, 
chaufför Årsta 
Lastbil:

– Det är verkligen på 
tiden att outsour-
cingen stoppas, för 

det drabbar PostNords chaufförer.
Nya fordon är bra, beroende på vad 
det blir för några, vi måste till exem-
pel ha höj och sänkbart tak på skåpen 
så vi kan använda dem i Stockholm. 
Vi behöver också nyanställa, och ge 
vikarier/bemanningspersonal en 
mycket bättre och tydligare intro-
duktionsutbildning.

Tomas Dahl, chaufför 
och Seko-ombud 
Varberg:

– Vi har inte gjort 
som vår chef sa när 
beslutet om outsour-

cing kom ”tråkigt, men vi får gilla 
läget”. Vi har haft namninsamling 
mot outsourcing, tagit protestuttalan-
den vid morgonmöten, fått hit chefer. 
Personalens protester ihop med 
Sekos gedigna arbete i förhandlingar 
har sent omsider givit resultat.

Fredrik Kjellberg, 
chaufför Kristian-
stad:

– Det är riktigt bra 
att outsourcingen är 
stoppad. Det borde 

den varit för två år sedan. Jag tror 
att det kan bli väldigt svårt att hitta 
personal framöver. Motivationen och 
arbetsglädjen är förstörd sedan länge.

Ari Herskoi, chaufför 
Årsta Lastbil:
– Ja, det är bättre 
för alla att vi håller 
verksamheten inom 
huset. Jag hoppas 
att de är noggranna 

nu och köper in rätt typ av lastbilar. 
Rätt person rätt verktyg, så fungerar 
det bra. Sedan skulle jag gärna vilja 
slippa ytterligare omorganisationer.

Eva Lundén, chaufför 
och Seko-ombud 
Uppsala:

– Det är bra, vi kan 
inte ha det som nu 
med våra fordon. 

Jag hoppas att det blir nya fordon 
även här i Uppsala. De vi har nu 
kan vi inte köra längre, de behöver 
ständigt in på lagning. Nya lastbilar 
är en förutsättning för att slippa out-
sourcing, men det handlar ju också 
om säkerhet. Ska vi köra runt med 
trasiga kapell?
PostNord och dess chefer måste börja 
lyssna på chaufförerna. Vi kan jobbet, 
vi stöter på problem ute som vi har 
lösningarna på. Jag älskar mitt jobb, 
men företaget måste börja lyssna.


