
VARSEL!
”Det handlar om skillnader på 
hundratals kronor i månaden för de 
som tjänar minst. Procent leder till 
en arbetsmarknad där klyftorna 
ökar och det ställer vi inte upp på.”

SEKO har beslutat att varsla om strejk på Post- och Flygområdet. 

Vi kräver en löneökning som baseras på krontal. För lågavlönade 
medlemmar skulle detta ge mer i plånboken än en ökning som baseras 
på procent.. Arbetsgivarorganisationen, Almega, vägrar att gå med 
på detta.
 
Almega har inte visat någon förhandlingsvilja trots åtskilliga försök 
från SEKO:s sida att hitta en förhandlingslösning. Därför tvingas vi 
nu öka trycket på arbetsgivarna.

Varslet omfattar cirka 2 200 medlemmar på Post Nord, Bring CityMail 
och Menzies Aviation. Varslet träder i kraft den 18 september kl 12.00 
och innebär total arbetsnedläggelse.

Är du medlem i SEKO och har frågor kring varslet, kontakta din klubb. 

Är du inte medlem?
Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. 
Som medlem är du försäkrad på jobbet och pengar betalas in till din framtida pension. 
Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Som medlem 
i SEKO kan du känna dig tryggare. 

Välkommen till SEKO – med dig blir vi starkare!

•
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Avtalsextra 2013 Information till medlemmar i SEKO Posten

Nya medlemmar

Under dagarna från varslet 
den 6 september och fram 
till att det nya avtalet skrevs 
under den 17 september fick 
SEKO sammanlagt 303 nya 
medlemmar inom branschen 
kommunikation och fler blir 
det då redovisningen släpar 
lite. 

Det handlar om både oorga-
niserade som valt att gå med 
och om övergångar från ST, 
som ju inte drivit frågan om 
löneökningar i krontal.

Enligt den senaste mätningen 
har det inom Posten Medde-
lande tillkommit 109 medlem-
mar, inom Post Nord Logistics 
87 stycken.

SEKO:s varsel gav resultat

Löneökningar 
i krontal

Under tisdagen sa SEKO ja till medlarnas bud i den 
varslade strejken. Även arbetsgivarorganisationen Al-
mega accepterade, vilket innebär att SEKO fått ige-
nom sitt krav på löneökningar i krontal.

Avtalet som nu undertecknats innebär därmed högre löne-
ökningar för SEKO:s medlemmar än om Almegas modell med 
procentpåslag fått råda. 

– Det känns bra att ha stoppat Almegas starka ideologi om 
att lågavlönade ska få lägre lönepåslag än vad högavlönade ti-
digare fått i avtalsrörelsen, säger Affe Mellström, ordförande 

i SEKO Posten. Dessutom har vi fått igenom höjningar av läg-
stalönen med motsvarande krontal.

– En viktig förklaring till framgången är den styrka vi visat 
ute på många arbetsplatser under varselperioden. Inte minst 
med tanke på arbetsgivarens försök att hindra oss från att in-
formera medlemmarna har många lokala fackliga företrädare 
gjort fantastiska insatser. Jag vill också tacka alla medlemmar 
för det starka stöd som vi har kännt under förhandlingarna 
vilket har stärkt SEKO Posten

– Den styrkan ska vi bygga vidare på nu.

Avtalet i korthet
•	 Avtalet löper från den 1 juni 2013 till den 31 juli 2016, vilket innebär retroaktiv lön 

från den 1 juni. Lokala löneförhandlingar startar skyndsamt.

•	 För hela avtalsperiodens längd skapas ett utrymme om 1 700 kronor dock lägst 6,8 

procent fördelat enligt följande: År 1: 550 kr dock lägst 2,0 %, år 2: 550 kr dock 

lägst 2,4 %, år 3: 600 kr dock lägst 2,4 %.

•	 Lägstalönerna höjs med samma krontal, vilket motsvarar 8,6 %.

•	 Oförändrat avtal om personalomställning vid övertalighet.

•	 Oförändrat avtal om allmänna anställningsvillkor (Postens Villkorsavtal).

•	 Rörliga tillägg räknas upp med ramen i branschavtalet. 



OrdförANdE hAr OrdEt

Avtalet för medlemmarna i SEKO-Posten är 
äntligen klart. Det har varit en lång väntan för 
er att få besked om hur era löner ska utvecklas 
de kommande åren. Man kan alltid önska att vi 
skulle fått med mer av våra ursprungsyrkanden 
men jag påstår ändå att vi nått en framgång med 
denna uppgörelse. 

Som ni är fullt medvetna om så har den stora 
konfliktfrågan handlat om att vi vill att löneök-
ningsutrymmet ska baseras på krontal och inte 
procent. Skälet till vårt krav är ganska enkelt. 
Krontal är mer gynnsamt ju mindre man tjänar. 
Särskilt på lägstalönerna har krontalet stor ef-
fekt. Det handlar om skillnader på hundratals 
kronor i månaden för dem som tjänar minst. 
Enbart procentutlägg på lågavlönade grupper 
leder till en arbetsmarknad där klyftorna ökar. 
Dagens uppgörelse innebär ändå en genomsnitt-
lig löneökning för SEKO-Postens medlemmar 
på 1 720 kronor under 38 månader.

Ett konfliktvarsel var nödvändigt för att upp-
nå detta resultat. Under vårens förhandlingar 
med Almega så vägrade man att överhuvudtaget 
diskutera krontal. Detta var enligt Almega en 
viktig principiell fråga för dem som de inte ens 
ville prata om. Vi har nu genom det tryck vi sat-
te med varslet brutit denna för Almega viktiga 
princip. Vår övergripande målsättning uppfylls 
nu och vi har fått en tydlig låglöneprofil med en 
omfördelning från grupper med högre löner till 
grupper med lite lägre löner. Krontalsmodellen i 
det centrala avtalet innebär att löneökningarna 
i kronor räknat bli lika stora i de konkurrerande 
bolagen PostNord och BringCitymail. Löneök-
ningar i procent skulle lett till högre lönekost-
nadsökningar för PostNord. Vi borde för detta 
få ett tack från vår arbetsgivare, men jag räknar 
tyvärr inte med det.

 När det gäller de lokala avtalen på PostNord 
så blir villkoren oförändrade. Parterna har i de 
lokala förhandlingarna blockerat varandras yr-
kanden och önskemål om förändringar. Detta 

ska nog inte betecknas som en framgång för nå-
gon av parterna, men vi har ännu en gång lyck-
ats stoppa motpartens kraftiga angrepp för att 
försämra villkoren i kollektivavtalet om Perso-
nalomställning vid övertalighet. 
Vi förutsätter nu att arbetsgivaren omgående 
kommer att kalla oss till lokala lönerevisions-
förhandlingar för att fördela löneutrymmet. Vi 
utgår från alla inblandade prioriterar denna ak-
tivitet så att alla våra medlemmar får en ny lön 
samt retroaktivitet. 

Förutom Almegas märkliga och oacceptabla 
agerande i denna avtalsrörelse så fick vi även 
en munkavledebatt som initierades av PostNord 
när de uppmanade sina chefer att stänga möjlig-
heterna för SEKO att informera medlemmarna 
om varslet. Vi har aldrig tidigare varit med om 
att en arbetsgivare så tydligt går ut under en var-
seltid och försöker stänga de fackliga informa-
tionskanalerna. 

Avslutningsvis vill jag tacka 
alla er för det stöd vi känt i 
förhandlingarna. Detta 
har varit helt avgörande 
för att vi skulle nå fram. 
Visst, det kan alltid 
bli bättre uppgörel-
ser. Men en förhand-
ling är ändå en form 
av kompromiss där 
båda parter ska kun-
na få något. I det här 
fallet är jag övertygad 
om att vi fick mest och att 
vi bröt principen om kron-
tal. Detta kommer vi ha stor 
glädje av i framtiden.

Affe Mellström
Ordförande, 
SEKO-Posten

Avtalet en framgång för SEKO
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Månadslön Timlön

< 17 år 17 år 18 år > < 17 år 17 år 18 år >

Juni 2013 15 593 17 213 20 250 89,10 98,36 115,71

Juni 2014 16 016 17 680 20 800 91,52 101,03 118,86

Juni 2015 16 478 18 190 21 400 94,16 103,94 122,29

OB ersättningar

2013 2014 2015

Enkel 18,56 19,01 19,47

Kvalificerad 41,53 42,53 43,55

NågrA Av diN förmåNEr
i KOLLEKtivAvtALEt

Ledighet för läkarvård
Du har rätt att besöka läkare, vårdcentral el-
ler företagshälsovård på betald arbetstid. Du 
har även rätt att besöka tandläkare på betald 
arbetstid, men endast vid akuta fall eller när 
du har en remiss.

Ersättning för läkar-
vård och läkemedel 
Kostnader för läkarvård ersätts med 95 
kronor per behandlingstillfälle. Öv-
rig sjukvård ersätts med 55 kronor per 
behandlingstillfälle. Om du hamnar på 
sjukhus ersätter Posten dig med högst 
70 kronor per vårddag. Läkemedel som 
omfattas av högkostnadsskyddet ersätts av 
Posten.

Ledigt för att flytta
Du har rätt till en dags ledigt med lön i sam-
band med flytt. Om det är Posten som beta-
lar för din flytt har du rätt till tre dagar le-
digt med lön.

föräldraledighetstil-
lägg
När du har föräldrapenning över garantini-
vån får du 10 procent av din lön från Posten 
under max 390 dagar

Ledighet för träng-
ande familjeskäl
Du kan få ledigt med lön: vid allvarligare 
sjukdomsfall, dödsfall, begravning, boupp-
teckning, eller arvskifte inom egen familj el-
ler den närmaste släktkretsen, dock högst sju 
dagar per kalenderår.

Sjukpenning
När du är sjukskriven betalar Posten ut 10 
procent av din lön utöver de 80 procent som 
du får i sjupenning från Försäkringskassan. 
Sjukpenning betalas ut från och med dag 15 
i sjukperioden.

Schemaändring
Om dina arbetstider ändras med kortare var-
sel än 14 dagar har du rätt till ett schemaänd-
ringstillägg. Du har rätt till ett tillägg för var-
je meddelande om ändring som du får, men 
du kan få flera justeringar av arbetstiden i 
samma meddelande.

tisdagen den 10 september, 
fyra dagar efter SEKO:s var-
sel, gick Post Nord ut med 
en mycket speciell infor-
mation till berörda chefer. 
Under varselperioden skulle 
SEKO inte tillåtas att på 
arbetsplatserna informera 
sina medlemmar om kon-
flikten. det tänkta förbudet 
omfattade bland annat 
uppsättning av affischer, 
användande av postmailen, 
möten samt ”information”.

SEKO:s förbundsordförande 
Janne Rudén gick genast ut och 
fördömde det orimliga i att ett 
dansk-svensk statligt bolag äg-
nade sig åt fackföreningsfient-
liga aktiviteter. Alf Mellström 
konstaterade att detta var en di-
rekt fientlig handling som bara 
skulle leda till ytterligare pola-
risering.  Dessutom uppmana-
de SEKO Posten omedelbart de 
lokala fackliga organisationer-
na och ombuden att fortsätta 
informera medlemmarna ute 
på arbetsplatserna. Och just så 
blev det.

Post Nords angrepp på 
SEKO och dess medlemmar 

blev en stor nyhet i bland an-
nat Aftonbladet. SEKO tog dis-
kussionen med företaget för att 
få dem att backa från informa-
tionsförbudet. Det blev ingen 
sådan uppgörelse, däremot en 
gemensam inställning om res-
pekt mellan chefer och fackligt 
förtroendevalda. SEKO Posten 
lämnade med stöd av förbundet 
in ett tolkningsföreträde enligt 
paragraf 9 i Förtroendemanna-
lagen för att skydda förtroende-
valda från problem.

Och under hela denna tid 
fortsatte de lokala ombuden på 
hundratals arbetsplatser att in-
formera medlemmarna. Lugnt, 
och nästan helt utan inci-

denter, visade många prov på 
stor beslutsamhet. Det här var 
en styrka som i princip gjorde 
företagets informationsförbud 
verkningslöst. Och som vi nu 
kommer att bygga vidare på. 

Fackliga fortsatte informera – trots Postens försök 
till censur. Styrka gjorde infoförbud verkningslöst

Nya Löner och OB-ersättningar-
från 1 juni 2013

SEKO Posten nr 1 - 2013  3



riksklubb:

SEKO Klubb Admin & Specialister, 
Tomteboda  K3, 105 00 Stockholm 
Tel: 010-436 60 23 
klubb.as@live.se

Logistik klubbar:

SEKO Klubb Logistik Norrbotten
Cementvägen 8, 973 45 Luleå 
Tel: 010-436 67 77 
norrbotten@sekologistik.org

SEKO Klubb Poståkeri Västerbot-
ten
Box 1237, 901 22 Umeå 
vasterbotten@sekologistik.org

SEKO Klubb Logistik MellanNorr-
land
Box 15144 
850 15 Sundsvall 
Besöksadress: Skråvägen 2 
Tel: 070-686 80 27 
stefan.sondell@sekologistik.org

SEKO Klubb Posten Logistik Mitt
Truckgatan 1, 702 27 Örebro 
Tel: 070-682 94 25 
anders.freijd@posten.se

SEKO Klubb Logistik Stockholm
Terminalvägen 14, 173 01 
Tomteboda 
Tel: 010-436 59 78 
zeljko.markov@posten.se

SEKO Klubb Logistik Östra
Box 1921, 581 18 Linköping 
Tel: 070-980 32 65 
sandra.svensk@posten.se

SEKO Klubb Logistik Sydost
Landbron 
371 00 Karlskrona 
Tel: 0455-227 86 
anders.bringeback@posten.se

SEKO Klubb Logistik Väst
Kurirvägen 2, 438 91 Landvetter 
Tel: 010-436 20 63 
hakan.hallengren@posten.se

SEKO Klubb Logistik Syd
Box 50301, 202 13 Malmö 
Tel: 070-980 92 07 
bo-goran.akesson@posten.se

hÄr fiNNS vi

Bli medlem för 50 kr.
Surfa in på www.seko.se

SEKO Posten 
Tomteboda, K3
105 00 Stockholm

e-post: sekoposten@posten.se

www.seko.se/posten
meddelande klubbar:

SEKO Posten Klubb Norr
Västra Norrlandsgatan 11 B 
903 27 Umeå 
Tel: 010-436 66 89 
lars-olof.engdahl@posten.se

SEKO Klubb Post Terminal Umeå
Flygplatsväg 8
901 00 Umeå
Tel: 010-436 54 32 
maria.mannberg@posten.se 

SEKO Klubb Post MellanNorrland
Esplanaden 28, 852 36 Sundsvall 
Tel: 010-436 63 62, 070-209 59 35 
lennart.cedervall@posten.se

SEKO Klubb Post (Dalarna)
Box 939, 781 29 Borlänge 
Besöksadress: Tunagatan 20 
Tel: 010-436 60 35 
peter.wahlman@posten.se

SEKO Klubb MEAB Gävle
Joe Hillplatsen 3, 801 30 Gävle 
Tel: 073-063 73 30 
hakan.alenius@seko.se

SEKO Klubb Post Uppland
Vretgränd 18, 753 22 Uppsala 
Tel: 073-061 36 21 
mats.o.pettersson@posten.se

SEKO Klubb Post Värmland
Södra Kyrkogatan 6, 652 24 Karlstad 
Tel: 054-14 45 80 
ulf.l.norman@posten.se

SEKO Klubb Post Bergslagen
Postkontoret 
711 01 Lindesberg 
Tel: 010-436 33 80 
Tel: 070-980 33 10 
seko.postklubbbergslagen@posten.se

SEKO Klubb Post Örebro
694 01 Hallsberg 
Tel: 010-436 32 36 
Tel: 073-981 49 60 
kristina.warn@posten.se

SEKO Klubb Post Västmanland
BBX Västerås Hälla, 723 01 Västerås 
Besöksadress: Sturegatan 18 
Tel: 010-436 34 64 
jan.svanberg@posten.se

SEKO Klubb Post Mellansverige
Box 680, 601 15 Norrköping 
Tel: 070-980 97 61 
siv.andersson@posten.se

SEKO Stockholm Postklubb 604
Box 1032, 171 21 Solna
Tel: 070-980 96 61
klubb.604@gmail.com

SEKO Stockholm Postklubb 605
Box 1369, 171 27 Solna
Tel: 076-866 02 85
klubb605@gmail.com

SEKO Postklubb Lidingö
Vasavägen 86, 181 00 Lidingö 
Tel: 070-980 88 18 
mats.jongren@posten.se

SEKO Postklubb Stockholm City
Primusgatan 18, 112 62 Stockholm 
Tel: 070-980 23 84 
seko.postklubbstockholmcity@posten.se

Klubb Brev Tomteboda
Plan 2 1/2, 173 00 Tomteboda 
Tel: 010-436 58 92 
Tel: 070-980 71 08 
klubb631@gmail.com

SEKO Klubb Utrikes
Box 141, 190 46 Stockholm-Arlanda 
Tel: 010-436 69 05 
tomy.gustavsson@posten.se

SEKO Postklubb Södra Stockholm
Byängsgränd 5, Årsta Pte 
120 00 Stockholm 
Tel: 070-980 18 65 
torbjorn.johansson@seko.se

SEKO Klubb Årsta Postterminal
Box 90121, 120 21 Stockholm 
Tel: 010-436 53 22 
Tel: 070-980 58 13 
seko.postklubb.arstapt@posten.se

SEKO Klubb Post Gotland
Stenhuggarvägen 6, 621 53 Visby 
Tel: 0498-21 79 89 
Tel: 073-809 44 12 (Dan), 
Tel: 070-884 18 74 (Ove) 
dan.blomgren@seko.se 
ove.liljegren@seko.se

SEKO Klubb Meddelande Linköping
Box 1921 
581 18 Linköping 
Tel: 010-436 28 04 
mikael.j.svensson@posten.se

SEKO Post Meddelandeklubb 
Nord-Östra Småland
Gjutaregatan 7, 571 19 Nässjö 
Tel: 010-436 26 64 
helen.g.nilsson@posten.se

SEKO Post Klubb Terminal
Postterminalen, 571 00 Nässjö 
Tel exp: 0380-55 58 22 
Tel ordf: 010-436 27 07 
Öppettider: Tors 09.00-15.00 
seko.terminal-nassjo@posten.se

SEKO Post Klubb Jönköping
Posten Kålgården 
551 00 Jönköping 
Tel: 010-436 26 27 
Tel: 070-980 85 52 
seko.postklubb.jonkoping@posten.se

SEKO Postklubb Skaraborg
Bangatan 12, 521 43 Falköping
Tel: 070-980 47 22 
seko.postklubb.skaraborg@posten.se

SEKO Posten Klubb Göteborg
Kruthusgatan 17, Plan 4 
405 24 Göteborg 
Tel: 010-436 18 31 
Tel: 070-980 04 94  
patrick.theodorsson@posten.se

SEKO Klubb Postterminal Göteborg
405 10 Göteborg 
Tel: 010-436 17 35 
lena.liifv@posten.se

SEKO Post Växjö Region
Box 941, 392 29 Kalmar 
Tel: 010-436 14 48 
mats.widerstrom@posten.se

SEKO Klubb Post NV
V Sandgatan 7, 252 00 Helsingborg 
Tel: 010-436 11 30 
anders.wiberg@posten.se

SEKO Posten Syd
Box 50228, 202 12 Malmö 
Tel: 010-437 97 61 
johan.lindholm@posten.se

SEKO Klubb Chefer & Specialister
Box 50228, 202 10 Malmö 
Tel: 070-980 10 81 
sonny.crona@posten.se
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