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Information till medlemmar i Seko Posten

Seko Posten kan inte acceptera att underbeman-
ning och otrygga anställningar präglar alltför 
många arbetsplatser. Vi får för varje dag allt svå-
rare att utföra vårt arbete på ett bra sätt och de 
anställda upplever att man inte har rätt förut-
sättningar för att utföra ett bra arbete mot kun-
derna. Även arbetsgivarens egna mätningar av 
personalens trivsel, engagemang och framtids-
tro visar katastrofala resultat. 

Ägarna, svenska och danska staten ställer 
krav på ekonomisk vinst samtidigt som postla-
gen påtagligt missgynnar PostNord som utför 
samhällsuppdraget. Seko Posten kan inte accep-
tera att detta påverkar företaget och de anställ-
da negativt.

Det är dags för en kraftfull markering till po-
litiker och företagsledning. Vi anställda visar 

att vi menar allvar, vi behöver sätta tryck bak-
om kraven på bättre arbetsvillkor. Sekos med-
lemmar, gärna med stöd av andra anställda i fö-
retaget kan skapa detta tryck. Genom att få in 
många tusen underskrifter kan vi få såväl poli-
tiker som företagsledning att inse att det krävs 
förändringar. 

Fram till den 18 januari kommer våra loka-
la fackliga att samla namnunderskrifter på alla 
arbetsplatser. Vår förhoppning är att du ställer 
upp och undertecknar uppropet. Listorna kom-
mer att finnas på din arbetsplats. Du kan göra 
skillnad – skriv på, och be gärna dina arbets-
kamrater att detsamma! När namninsamlingen 
avslutats kommer Seko Posten att överlämna lis-
torna till riksdag, regering och företagsledning. 

Vi ska dock vara ärliga med att varken Seko 
Posten eller någon annan kommer att kunna 

stoppa förändringar som ny teknik medför. 
Brevvolymer kommer att fortsätta minska och 
våra arbeten kommer att förändras. Nödvän-
dig omställning måste göras på ett ansvarsfullt 
sätt och med stor hänsyn till den personal som 
drabbas av förändringarna.

Detta upprop är vårt sätt att kraftfullt mar-
kera för bättre arbetsvillkor. Vi tänker visa så-
väl politiker som företagsledning att situationen 
är allvarlig för de anställda och att det finns ett 
starkt tryck bakom våra krav. 

Uppropet i full gång

Affe Mellström
Ordförande Seko Posten



Stor uppslutning kring Seko Postens upprop
Måndagen den 1 december gick namninsamlingen till stöd för Seko Postens upprop igång ute på arbetsplatserna. 
Bilderna på detta uppslag kommer från hela landet – det är tryck i uppropet!
Vår namninsamling fortsätter fram till den 18 januari, och för att få full effekt måste vi bli riktigt många som skri-
ver under.

■■ Påminn dina arbetskamrater om att skriva under – vare sig de är medlemmar eller inte!
■■ Hjälp till att sprida uppropet via Seko Postens Facebooksida
■■ Skicka din egen uppropsbild till sekoposten@Posten.se
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Seko Posten K3, 105 00 Stockholm 
E-post: sekoposten@posten.se 

Besök: Terminalvägen 14, vån K3 
Hemsida: www.seko.se/posten 

Upprop	  till	  Sveriges	  politiker	  och	  PostNords	  ledning 
Postverksamheten är under stark förändring, digitaliseringen medför minskande 

intäkter i takt med att brevvolymerna faller. De lagstadgade servicemålen och de 

ekonomiska mål ägarna ställt går inte ihop, företaget ges därmed inte rätt 

förutsättningar. Nuvarande postlagstiftning är dessutom utformad på ett sätt som 

missgynnar det postföretag som utför samhällsuppdraget.  

 
Följden blir att vi anställda utsätts för orimliga effektiviseringar. Underbemanning och 

en hög andel otryggt anställda är alltför vanligt i verksamheten, de ofrivilligt 

deltidsanställda är många och bemanningsföretag överutnyttjas. Dessutom sker en 

överströmning från transporter med egen personal till utnyttjande av 

underentreprenörer. Risken för användande av oseriösa transportföretag ökar, 

samtidigt som postanställda riskerar att förlora sina jobb. 

 
Vi är medvetna om att vikande brevvolymer kommer att medföra färre anställda och vi 

accepterar att ny teknik innebär förändringar av våra arbeten.  

Däremot kan vi aldrig acceptera att våra arbetsvillkor och våra förutsättningar att göra 

ett bra jobb försämras. Det gäller oavsett om vi är brevbärare, chaufförer, 

terminalarbetare, kundtjänstmedarbetare, chefer eller administratörer. Vårt arbete är 

viktigt och vi ska ha rätt förutsättningar att utföra det. 

Vi påminner gärna regeringen om de vackra orden i regeringsförklaringen "Ny teknik 

och effektivare arbetssätt ska inte leda till stress eller utslitning". 

 
Till	  politiker	  i	  regering	  och	  riksdag	  
• Skapa bättre balans mellan ekonomiska krav och servicemål och ge därmed 

företaget bättre förutsättningar. 
• Besluta om en ny postlag som inte missgynnar det företag som utför 

samhällsuppdraget. En sådan lag måste också säkra en god postservice för hela 

landet.  • Ställ som ägare krav på att företaget garanterar goda arbetsförhållanden och 

schysta villkor för anställda i företaget, men också för anställda hos 

underleverantörer. • Undanröj definitivt och slutgiltigt hotet om börsintroduktion. 

 
Till	  PostNords	  ledning	  • Bemanna arbetsplatserna så att vi kan utföra vårt arbete på ett bra sätt. Lyssna på 

de anställda och tillvarata personalens kompetens, engagemang och servicekänsla. 

• Minska andelen otrygga anställningar och användandet av bemanningsföretag. 

Heltid ska vara den naturliga anställningsformen, nödvändiga 

förstärkningsresurser ska endast användas som komplement. Genomför nödvändig 

personalomställning på ett ansvarsfullt sätt. Bemanningsanställda som 

kontinuerligt behövs i verksamheten bör erbjudas en postanställning.  

• Möt kunderna med egen personal, minimera användandet av underleverantörer 

och genomför ingen outsourcing av produktionsverksamhet på terminaler eller 

inom distribution. I ett läge där företaget redan avser att minska antalet anställda 

spär outsourcing bara på problemen.  
• Garantera att schysta villkor gäller för chaufförer som utför transporter för 

underentreprenörer, svenska kollektivavtal ska gälla på svenska vägar. Se till att 

enbart använda seriösa transportföretag. PostNord, som ägs av svenska och danska 

staten, måste vara ett föredöme för att inte skada företagets varumärke. 

 

 

POSTEN

Upprop till Sveriges politiker 
och PostNords ledning
— Skriv under för bra arbetsvillkor du också!

För att markera vikten av rimliga 
arbetsvillkor för postanställda 
och en fungerande postservice i 
samhället har Seko Posten tagit 
initiativ till ett upprop ställt till 
Sveriges riksdag och regering 
samt till PostNords ledning.

Fram till den 18 januari 2015 
kommer vi att tillfråga samtliga 
postanställda om att vara med 
och underteckna uppropet.

Du kan följa uppropet på 
www.seko.se/posten eller på 
www.facebook.com/sekoposten

Sekos förtroendevalda runt 
om på arbetsplatserna 
har namnlistorna.

Ta chansen att tala om 
vad du tycker 
– skriv under 
du också!
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Seko Klubb Admin & Specialister
Terminalvägen 14, K3 
105 00 Stockholm
Tel: 010-436 60 23
klubb.as@live.se

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

Seko Klubb Poståkeri Västerbotten
Box 1237, 901 22 Umeå
vasterbotten@sekologistik.org

Seko Klubb Logistik MellanNorrland
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@postnord.com

Seko Klubb Logistik Stockholm
c/o PostNord Logistics AB 
Elektronikhöjden 4, 175 43 Järfälla
Tel: 010-436 59 78
zeljko.markov@postnord.com

Seko Klubb Logistik Östra
Box 1921, 581 18 Linköping
Tel: 010-436 12 86
sandra.svensk@postnord.com

Seko Klubb Logistik Sydost
Landbron, 371 00 Karlskrona
Tel: 0455-227 86
anders.bringeback@postnord.com

Seko Klubb Logistik Väst
Kurirvägen 2, 438 91 Landvetter
Tel: 010-436 20 63
styrelsen@logistikklubben.se

Seko Klubb Logistik Syd
Box 50301, 202 13 Malmö
Tel: 070-980 92 07
bo-goran.akesson@postnord.com

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 65 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: Röda gatan 25
Tel: 010-436 60 35

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
Orrholmsgatan, 652 15 Karlstad
Tel: 010-436 31 65
fred.karlsson@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: 073-992 21 71
bjorn-ove.andersson@posten.se

Seko Klubb Post Mellansverige
Box 680, 601 15 Norrköping
Tel: 070-980 97 61
siv.k.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: 070-243 64 27 
klubb605@gmail.com

Seko Postklubb Öst
Kemistvägen 15, 187 00 Täby
Tel: 073-152 92 11
sekoost.606@gmail.com

Seko Postklubb Stockholm City
bbk Norrmalm, 111 01 Stockholm
Tel: 070-980 23 84
seko.postklubbstockholmcity@posten.se

Seko Klubb Utrikes
Box 141, 190 46 Stockholm-Arlanda
Tel: 010-436 69 05
ekrem.akay@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 Postklubb Södra Stockholm
Byängsgränd 5, Årsta Pte
120 00 Stockholm
Tel: 070-980 18 65
peter.ekroth@seko.se

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

Seko Klubb Post Gotland
Stenhuggarvägen 6, 621 53 Visby
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
seko.terminal-nassjo@posten.se

Seko Post Klubb Jönköping
Posten Kålgården, 551 00 Jönköping
Tel: 010-436 26 27
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
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

HÄR FINNS VI

Seko Posten
Tomteboda, K3
105 00 Stockholm

e-post: sekoposten@posten.se

www.seko.se/posten
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