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Ur innehållet

Resultatdag
Även 2012 får personalen medar-
betarna i Posten resultatdag för 
det goda resultatet. 

 Sid 3

Klumplådan
Posten meddelande har testat 
en ny låda som är tänkt för att 
sortera klump i.
 Sid 3

Avtalsrörelseni Dan-
mark
Även i Danmark håller parterna 
på att förhandla lön och övriga 
villkor.
 Sid 4

Effektiviseringspro-
grammet.
Arbetet med översyn och föränd-
ring av den centrala administra-
tionen fortsätter.
 Sid 5

Jämställdheten i 
SEKO Posten
Hur är det att som tjej vara facklig 
förtroendeman i SEKO Posten?
 Sid 6

Löneökningar ska räknas 
i kronor, inte i procent!
Under senare delen av 2011 
genomförde SEKO Posten en en-
kätundersökning där vi frågade 
bland medlemmarnas om deras 
åsikter om lön och anställnings-
villkor. 

Syftet med undersökningen var att 
ge oss underlag inför den komman-
de avtalsrörelsen så att vi på ett bra 

sätt kan motsvara de förväntningar 
som finns bland våra medlemmar. 

Vi har gjort liknande enkätun-
dersökningar tidigare och senast 
inför avtalsrörelsen 2010. Den här 
gången kunde man välja om man 
ville svara via webben eller om man 
ville fylla i enkäten fysiskt. Gläd-
jande nog har ca 4 500 medlemmar 

svarat, vilket är en markant ökning 
av andelen medlemmar som svarat 
jämfört med 2010. Kanske berodde 
det på valmöjligheten om hur man 
kan svara, svarsfrekvensen var i alla 
fall så hög att den med råge uppfyl-
ler kraven för att vara statistiskt sä-
kerställd.

Läs mer på sidan  4

Enkät om avtal och villkor gav ett tydligt svar

”Innan du på-
börjar en jakt 
är det klokt att 
fråga någon om 
vad du letar efter 
innan du börjar 
leta efter det. ”

Nalle Puh
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PostNord har nyligen presenterat bokslutet för 
2011 och resultatet måste betraktas som myck-
et starkt med tanke på att intäkterna minskade 
ordentligt jämfört med föregående år.

Jag tror att många anställda är mycket förvå-
nade över beskedet att PostNord har gjort ett 
positivt rörelseresultat på drygt 1,5 miljarder. 
Budskapet till de anställda i produktionen är 
att det är stor kris i företaget och många an-
ställda tror naturligtvis att det resultat chefer-
na redovisar lokalt, är sant. Särskilt påtagligt 
har krisbudskapet varit i affärsområde Medde-
lande, som för övrigt levererar högst överskott 
av koncernens fyra affärsområden. Här har vi 
kunnat iaktta ett närmast religiöst sekteristisk 
skådespel där man har utnämnt både storsyn-
dare och mellansyndare bland chefer som inte 
nått de hårda sparbetingen.

I grunden är det positivt att företaget är lön-
samt, bekymret är att många anställda inte gläds 
över det med tanke på hur arbetsgivaren styr 
och hanterar siffror. Förmågan att förklara re-
sultat ur ett helhetsperspektiv är i princip obe-
fintlig, antagligen beroende på att lokala chefer 
inte ges förutsättningar till det. Det är helt orim-
ligt att budskapet till flertalet anställda bygger 
på att chefer kommenderar fram en krisstäm-
ning som inte är realistisk eller verklig. 

Men återigen - jag ifrågasätter inte att företa-
get ska vara lönsamt. Med tanke på att brevvo-
lymerna kommer att fortsätta att minska och 
att det därmed behövs väldigt stora ekonomis-
ka medel till ansvarsfull personalomsättning, 
måste företaget helt enkelt generera vinst. Den 
expansion inom Logistikområdet som planeras 
enligt beslutad koncernstrategi kräver också ett 
stort kapital. Däremot är det bekymmersamt att 
resultatet år efter år enbart uppstår genom kraf-
tigt sänkta kostnader. I längden är det inte håll-
bart och redan nu är situationen alltför pressad 
på många arbetsplatser.

SEKO Posten har alltid tagit ansvar för att Pos-
ten/PostNord måste genomföra nödvändiga ef-
fektiviseringar. Vi inser att antalet anställda i 
brevverksamheten kommer att minska i takt 
med vikande volymer och vi accepterar det un-
der förutsättning att arbetsgivaren hanterar per-
sonalomställningen på ett ansvarsfullt och sätt. 
Däremot kan vi aldrig acceptera att företagets 
vinst uppstår genom en högre andel ”skitan-
ställningar”, ökat utnyttjande av bemannings-
företaget och försämringar av villkoren vid per-
sonalomställning. Vi kommer heller aldrig att 

acceptera att företaget behandlar personal oli-
ka beroende på om övertaligheten finns inom 
administration eller produktion.  

I samband med koncernens bokslut fokuserade 
media mycket på kopplingarna mellan bespa-
ringar och börsintroduktion. Jag tycker det är 
mycket beklagligt eftersom det inte finns någon 
sådan koppling. Fakta är följande: I det aktieä-
garavtal som skrevs mellan svenska och danska 
staten vid fusionens genomförande 2009, skrev 
ägarna in en gemensam ambition att bolaget på 
sikt skulle börsnoteras. Frågan är i sin helhet 
en ägarfråga och är inte och har inte varit före-
mål för behandling ens i koncernstyrelsen. Se-
dan dess har en majoritet av Sveriges riksdag 
sagt nej till regeringens önskemål att minska 
ägandet i ett antal hel- eller delägda statliga bo-
lag. PostNord är ett av dessa bolag och i prakti-
ken innebär det att någon börsintroduktion inte 
är aktuell eller möjlig under nuvarande man-
dat period i riksdagen. Hur den politiska kar-
tan ser ut efter valet 2014 vet ingen och därför 
vet ingen heller var frågan om börsnotering av 
PostNord ligger då. 

De ekonomiska krav ägarna ställer på den 
svensk-danska koncernen är inte på något sätt 
annorlunda än de krav en helsvensk ägare tidi-
gare ställde på Posten AB. Det är ägarnas ekono-
miska mål som i allt väsentligt avgör förutsätt-
ningarna för företaget och dess anställda. Det 
skulle man kunna ha långa utläggningar om, 
men det utrymmet finns inte här. Men det finns 
definitivt ett stort behov av att föra diskussio-
ner om lönsamhet, avkastningskrav och aktie-
utdelning kontra samhällsuppdra-
gen och snedvriden konkurrens 
i postlagstiftningen.

SEKO Posten har som enda 
fackliga organisation 
drivit frågan om re-
sultatdagar till de 
anställda i koncer-
nen. Ledningen 
har efter samver-
kan beslutat om 
att en resultatdag 
utgår till de anställda 
i Sverige och Danmark. 
Läst våra kommentarer på 
nästa sida i tidningen.

Affe Mellström
Ordförande SEKO Posten

Vinst, krisstämning, börsnotering och 
resultatdag till de anställda
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PostNord gjorde ett bra resultat för 2011 men det 
är mycket bekymmersamt att resultatet enbart är 
en effekt av kraftigt minskade kostnader. Att lön-
samheten år efter år enbart uppstår genom kraf-
tiga effektiviseringar riskerar att skapa anorek-
tiska arbetsplatser.

Detta gör att jag har blandade känslor när det 
gäller resultatdagen, säger Affe Mellström ordfö-
rande i SEKO Posten. Det är positivt att ledning-

en inser det nödvändiga i att ge ett erkännande 
till de anställda som åstadkommit resultatet. Det 
är också viktigt att visa att Arbetstidsbanken inte 
på något sätt har inneburit att det inte längre är 
möjligt att ge resultatdagar till de anställda. 

Många chefer har levt i uppfattningen att resul-
tatdagar skulle vara avskaffade i och med att det 
införts en arbetstidsbank men ledningens beslut 

är ett kvitto på att det är två olika frågor som inte 
ska kopplas samman. 

Positivt är också att de anställda i Danmark 
denna gång omfattas av resultatdagen. Det nega-
tiva är att en resultatdag kan upplevas som snålt 
med tanke på att 2011 års resultat är mycket 
starkt och att det åstadkommits i sin helhet ge-
nom kraftfulla kostnadsminskningar. 

■

En resultatdag till alla anställda i 
Sverige och Danmark
I samband med att PostNord redovisade resultatet för 2011 meddelades att samtliga anställda i Sverige och 
Danmark får en ledig dag. SEKO har som enda facklig organisation drivit den frågan i koncernens samverkans-
grupp och arbetsgivaren har efter diskussioner med SEKO och övriga fackliga organisationer fattat beslut.

Ett område som skulle studeras och kartläggas 
var hur man ska lyfta och förflytta lådan. Pre-
via har i en tidigare studie gjort en bedömning 
av själva lådan och kommit fram till att hante-
ring av lådan ska ske genom förflyttning, dvs att 
man skjuter eller drar av lådan till lämplig vagn 
för vidare hantering. 

Testet skulle också studera och karlägga hur 
processen kring hanteringen av klump ska se ut 
på ett utdelningskontor. 

Några frågor som ställdes var bla:
•	 Ska lådorna direkt till utdelningsfordonet? 
•	 Ska klumpen lastas om via en omlastnings-

plats? 
•	 Hur ska i så fall en omlastningsplats utrus-

tas och se ut? 
•	 Behövs det större utrymmen för att klara 

hanteringen av lådan?
 

SEKO och skyddsombuden har i ett tidigt skede 
ifrågasatt bla tanken om att lådan ska användas 
i utdelningen då Posten inte har beskrivit hur 
man löser frågorna kring belastningsergonomi 
i samband med hanteringen av lådan.

Testerna genomfördes mellan den 28 novem-
ber och 2 december. Det var lite stökigt i bör-
jan och det kom betydligt fler lastbärare än nor-
malt. Det man snabbt kunde konstatera var att 
det krävs större utrymmen för att kunna hante-
ra dessa otympliga lådor. 

Hanteringen av lådan under veckan gjordes 
nästan enbart via manuella lyft. De framtagna ar-
betsredskap som hade tagits fram för att minska 

den manuella hanteringen visade sig inte mins-
ka belastningen eller antalet lyft. Det visade sig 
också att lådans utformning inte var tillfredstäl-
lande. Ett ytterligare nytt handtag högre upp på 
kortsidorna behövs för att belastningen på hand-
leder, underarmar och axlar ska bli lägre. 

Utrymmet i utdelningsfordonen är begränsat 
och lastning och lossning försvåras genom att si-
dodörren på Fiat är för trång. Det konstaterades 
också att en lastad lådas vikt måste minskas och 
att tomgodshanteringen ökade kraftigt. Det po-
sitiva som framkom var att man tyckte att det 
var bra att klumpen var sorterad på slinga men 
att man inte kunde förstå hur man skulle kunna 
hantera de otympliga klumplådorna utan att få 
belastningsskador.

Efter vecka 48 har Posten testat att sortera 
och använda säck som lastbärare i samband med 
klumphantering. SEKO kommer tillsammans 
med skyddsombuden bevaka och följa upp hur 
dessa tester har fungerat. Man kan dock fråga sig 
om inte klumplådan har säckat ihop!? 

Heinz Grenzelius

Har klumplådan säckat ihop?

Man måste ha långa armar för att kunna bära 
klumplådan

Lådorna kräver större utrymmen

Under vecka 48 förra hösten genomfördes en test av klumplådan på utdelningskontoret i 
Huddinge. Det som man skulle testa var hur man i praktiken klarar av att hantera klumplå-
dan på ett utdelningskontor och hur detta i så fall ska utföras på ergonomiskt lämpligt sätt.
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•	 Var fjärde medlem är nöjd med sin lön, tre 
av fyra är inte det. Kvinnor är mer nöjda 
med sin lön jämfört med män.

•	 Medlemmar som arbetar inom ODR, paket-
terminaler och Distribution(chaufförer) är 
mest missnöjda med sin lön, men har sam-
tidigt lägst förväntningar på löneökningar.

•	 Åtta av tio medlemmar tycker att det är OK 
med individuell lönesättning, tre av fyra 
tycker att skillnaden för liknande arbets-
uppgifter ska begränsas till max 2000 kro-
nor per månad.

•	 Fyra av fem är inte beredda att gå ned i lön 
och arbetstid för att undvika att bli arbetslös.

•	 En övervägande majoritet anser att Postens 
Personalomställningsavtal är viktigt att be-
vara eller förbättra.

•	 72 % av SEKO:s medlemmar kräver att lö-
neökningarna ska fastställas som krontal 
och inte i procent. 13 % vill ha löneökning-
ar som procentuella påslag och 15 % har 
svarat vet ej.

•	 I stort sett alla (96 %) tycker att det är då-
ligt att säga upp anställda och samtidigt ta 
in bemanningsföretag.

Utöver att SEKO Posten gett alla medlemmar 
chansen att svara på enkäten, har vi också ge-
nomfört en stor mängd medlemsmöten och sam-
tal ute på arbetsplatserna. Vi bedömer att vi på 
olika sätt träffat ca 4 000 medlemmar som på oli-
ka sätt har kunnat medverka i diskussioner inför 
avtalsrörelsen 2012.

Sammantaget känner vi att förankringen funge-
rat mycket bra och att vi har en bra bild av med-
lemmarnas uppfattningar. Nu återstår det svåra, 

nämligen att uppnå ett resultat som i någon mån 
lever upp till dessa förväntningar. 

Vår avtalsrörelse är naturligtvis ingen isolerad 
del utan vi påverkas självklart av avtalsuppgö-
relser på övrig arbetsmarknad, men från SEKO 
Posten kan vi bara lova att göra vårt bästa för att 
åstadkomma ett resultat som ger våra medlem-
mar reallöneökningar, förbättrade anställnings-
villkor och minst motsvarande villkor för perso-
nalomställning vid övertalighet. ■

För hälften av medlemmarna (Postarbejdere) för-
handlas lönerna först för hela avtalsområdet och 
därefter på arbetsplatserna. För den andra halvan 
(de tidigare Tjenestmaend) har vi avtalat att följa 
den generella avtalade höjningen inom framför 
allt 3Fs avtal för Transportområdet.

Både industriavtalet och avtalet för transport-
området har blivit klara med sina förhandling-
ar och det nya avtalet ska gälla från den 1 mars 
2012. Under mars och april kommer det bli med-
lemsomröstning om avtalet. Avtalet är ett kris-
avtal med löneökningar under inflationen men 

med förbättringar för äldre medarbetare och som 
ska bekämpa lönedumpning som kan ske bland 
oorganiserade arbetsgivare och arbetsgivare som 
använder oorganiserad arbetskraft.

3F Post har också ett separat avtal för arbetsleda-
re och specialister. Förhandlingarna mellan Post 
Danmark och 3F Post ska vara klara under vecka 
10. Ett av de viktigaste kraven i årets avtalsrörelse 
har varit förbättrade möjligheter till kompetens-
utveckling och utbildning under uppsägningsti-
den nu när Post Danmark säger upp personal på 
grund av minskade volymer. ■

Postarbejdere är personal med allmänna an-
ställningsvillkor som är vanliga på dansk ar-
betsmarknad.
 
Tjenestmaend är personal med speciella an-
ställningsvillkor. Det är speciellt pensions-
villkor och lön under uppsägningstid som är 
mer förmånligt för denna grupp jämfört med 
övriga. Bland annat har de rätt till lön under 
tre år och därefter rätt till pension om man 
blir uppsagd. Det har inte anställts på tjaene-
stemaendsvilkår sedan 1997 och 2001 avta-
lade parterna om alla anställda skulle gå över 
på allmänna anställningsvillkor. De som då 
hade tjänstemannavillkor fick individuella 
avtal om att behålla sina förmånliga villkor 
beträffande uppsägning och pension.

Anställningsformer i DanmarkAvtalsrörelsen i Post Danmark
Post Danmark är medlemmar i Dansk Industri vilket innebär att 3F Posts medlemmar om-
fattas av ”industriavtalet”. Vi har också ett stort antal avtal direkt med Post Danmark som 
utgår ifrån industriavtalet. De avtalen förhandlar vi just nu med samma giltighetstid som 
industriavtalet. 

Enkät om avtal och villkor
Högst svarsfrekvens inom affärsområde Meddelande hade i region Sundsvall och regi-
on Syd inom affärsområde Logistik.

Vi gör här en kortare sammanfattning av vad SEKO:s medlemmar i Posten tycker om 
lön och anställningsvillkor. Du som vill ha mer detaljerad information kan få det av 
dina lokala fackliga företrädare.

Kräv	  e'	  
avtal	  i	  
kronor	  
72%	  

Kräv	  e'	  avtal	  i	  
procent	  
13%	  

Vet	  inte	  
15%	  

Tycker	  du	  a'	  SEKO	  ska	  kräva	  löneökningar	  i	  
kronor	  eller	  som	  e'	  procentuellt	  påslag?	  
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AVTALSRÖRELSEN I KORTHET

Märket?
Metall var det första LO-förbundet 
som tecknade 2012:s avtal. Deras lö-
neökningsutrymme blev 3,0 % på 14 
månader. Omräknat blir det ett ut-
rymme på 2,6 % för en avtalsperiod 
om 12 månader. 

Eftersom Metall står utanför 
LO:s samordning är frågan om det-
ta är riktmärket för övriga på svensk 
arbetsmarknad. ■

Förhandlings-
läget på svensk 
arbetsmarknad
För närvarande pågår det förhand-
lingar inom Handelns område. Där 
kommer sannolikt märket att prö-
vas. I LO:s samordning ingår det en 
särskild satsning på låga kvinnolö-
ner vilket inte minst finns på detta 
område. Handels förhandlar alltid 
med möjlighet att utlösa konfliktåt-
gärder inför påskhelgen. ■

Uppsagda kollek-
tivavtal
Inför en avtalsrörelse är det van-
ligt att parterna säger upp de avtal 
som handlar om de anställdas lö-
ner och villkor. Så har också skett 
inför årets avtalsrörelse. Vi konsta-
terar att de flesta avtal i Posten är 
uppsagda av någon av parterna, vil-
ket innebär att det kommer att bli 
ett omfattande förhandlingsarbete 
innan avtalsrörelsen är klar. ■

Svenskt näringsliv
Svenskt Näringsliv och Statens 
Medlingsinstitut har inte varit sena 
med att gå ut och lägga fast att det 
är Metalls avtal som gäller som ut-
rymme på Svensk arbetsmarknad 
för 2012, och utgör det så kallade 
märket. ■

Förhandlingsde-
legation
I förhandlingsdelegationen för 
Bransch Kommunikation ingår 
Kristina Hvatz, Sandra Svensk, 
Lotta Kling, Mats Lööf och Joakim 
Carlsson från SEKO Posten.

I förhandlingarna mot Posten är 
SEKO Postens styrelse ansvarig och 
till sitt förfogande har styrelsen de 
regionalt avtalsansvariga.  ■

Arbetsgrupper
Två partssammansatta arbetsgrup-
per arbetar med att förbereda för-
handlingsarbetet inom områdena 
Bemanning och Personalomställ-
ning ■

Vårt avtal
Vårt avtal löper ut den sista maj och 
ett nytt avtal gäller från den 1 juni. 
Parterna i Posten är överens om att 
försöka förhandla så att det nya av-
talet är klart i god tid före den 1 
juni. Förhandlingarna i Posten star-
tar efter Påsk. ■

EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET INOM 
ADMINISTRATIONEN

Hösten 2011 beslutade koncernchef Lars Idermark 
att minska administrationen inom PostNord med 
ca 1 miljard kronor.

Fram till början av 2012 har sedan ett kartläggningsarbete 
pågått som har resulterat i ett åtgärdsprogram för koncern-
funktioner och affärsområdena. Det har sedan presenterats 
för de fackliga organisationerna. HR var den enhet som var 
först med att förändra sin organisation och genomföra be-
slutade förändringar. 

Den fas vi är inne i nu påverkar Juridik, Ekonomi & Fi-
nans, Kommunikation, de administrativa delarna inom Af-
färsområdena Logistik och Meddelande, Koncernsupporten-
heterna Produktionsutveckling och Lokaler & Fastigheter. 
För vissa enheter är förhandlingarna avslutade, för andra 
pågår samverkan och för vissa av ovanstående enheter är 
samverkan ännu inte påbörjad. Den 1 april ska, med nå-
got undantag, de nya delarna vara bemannade och i drift.

Nästa del i åtgärdsprogrammet, som startar upp den 1 
april, påverkar till största del BIS och Breve Danmark. De 
totala administrativa kostnaderna ska vara minskade med 
minst 1 miljard kronor vid utgången av 2012, vilket bety-
der att det ännu är för tidigt för oss att göra en utvärde-
ring av hur effektiviseringsprogrammet har genomförts. 

Bli medlem för 50 kr.
Surfa in på www.seko.se
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Att SEKO som fackförening står för allas lika 
värde och att vi tar avstånd från alla former 
av diskriminering, är naturligtvis en själv-
klarhet. Men att ha en officiell uppfattning 
och att leva upp till densamma i praktiken, 
är inte alltid samma sak.

Vi har gjort en kartläggning över fördelningen 
av hur de fackliga uppdragen i SEKO Posten för-
delas mellan kvinnor och män. Av SEKO:s to-
tala antal medlemmar i Posten är 36 % kvinnor 
och 64 % män. Inom affärsområde Meddelan-
de är fördelningen 40 % kvinnor och 60 % män. 

För affärsområde Logistik är fördelningen 14 % 
kvinnor och 86 % män.

Vi har pratat med tre förtroendevalda om hur de 
upplever att det är att vara tjej i SEKO Posten och 
vilka fackliga frågor som de tycker är viktigast.

Camilla Hjelm
Brevbärare, 
Hisings Backa
Styrelseledamot klubb Göteborg

1 Jag har vid flera tillfällen känt mig 
motarbetad av fackliga kollegor, 

men jag vet inte om det beror på mitt kön 
eller mig som person.

2 Nej, det tycker jag inte. SEKO Pos-
ten har ordnat konferenser för för-

troendevalda kvinnor men jag tycker att 
det borde ordnas jämställdhetskonferen-
ser i stället där både kvinnor och män 
bjuds in.

3 Jag tycker att de förtroendevalda ska 
motsvara fördelningen bland med-

lemmarna, men det kan också vara 50-
50. Det viktigaste är ändå kompetensen, 
man ska inte väljas enbart utifrån kön.

4 Arbetsmiljön på arbetsplatsen, lö-
nen och kollektivavtalet upplever 

jag är de viktigaste frågorna för med-
lemmarna.

5 För mig är det att höja lönerna och 
att potten beräknas i kronor och 

inte procent.

Lotta Kling
Terminalarbetare, 
Brevterminalen  Nässjö
Klubbordförande SEKO Terminal Nässjö

1 En gång för länge sen. Jag blev av-
snäst av en äldre herre men fick 

medhåll av en annan. Jag är inte säker på 
om det var kön eller ungdom som gjorde 
det, men hans dåliga beteende uppvägdes 
av andra och till slut det blev ganska bra.

2 Ja, det gör jag nog. Det vi kan göra 
är att ge tjejer kunskap och mod att 

ta för sig. I min klubb har vi motsatt pro-
blem, vår ersättare är kille, resten är tjejer. 
I bland undrar vi hur han står ut.

3 Detta är en vår fråga. Som tjej vill 
man platsa på meriter och inte ge-

nom kvotering. Ändå måste vi spegla 
medlemmarna. Vi måste se till att till-
räckligt många tjejer vågar ta på sig upp-
drag, (även lite mer centrala uppdrag).

4 Lönen definitivt och eftersom jag för 
tillfället pratar mest med terminal-

arbetare så måste jag säga arbetstider.

5 Bemanning, omställning och löne-
ökning i kronor. En annan viktig 

fråga är det att avtalen måste vara anpas-
sade till de som arbetar nätter och helger.

Sandra Svensk
Lastbilschaufför, Logistik Linköping
Klubbordförande SEKO Logistik Öst-
ra och ledamot av SEKO Postens styrelse

1 Nej, det känner jag inte att jag har.

2 Man kan väl aldrig göra tillräckligt 
men jag tycker definitivt SEKO gör 

aktiviteter för att stärka kvinnorna i det 
fackliga uppdraget.

3 Förtroendevalda ska/bör motsvara 
fördelningen bland medlemmarna 

men kompetens ska avgöra. Det bör dock 
inte vara några problem att kunna åter-
spegla fördelningen hos medlemmarna. 
Det finns många tjejer som vill mer och 
som dessutom har en stor kompetens. 
Män är bättre på att tala om hur bra de 
är än vad vi tjejer är och vissa har nog 
svårt att släppa fram kvinnor som visar 
att de har lite skinn på näsan, de upplevs 
som ett hot. Män kan nog erkänna att en 
person, vare sig det är en man eller kvin-
na, är duktig så länge de inte konkurre-
rar om samma uppdrag.

4 Inom logistik(distribution) är den 
stora frågan alltid lönen då man 

jämför med chaufförer på andra åkerier. 
På terminalerna är heltidsfrågan en av de 
viktigaste frågorna.

5 Krontalet känns som en priorite-
rad fråga och självklart så högt som 

möjligt. Bevara värdena i Villkorsavtalet 
och självklart även i omställningsavtalet.

1. Har du någon gång under din tid som fackligt aktiv känt dig motarbetat pga. ditt kön?
 2. Tycker att SEKO gör tillräckligt för att fler kvinnor ska ta på sig fackliga uppdrag?
 3. Inom SEKO Posten består medlemmarna av 60 % män och 40 % kvinnor. Hur tycker du 

att detta ska återspeglas bland de förtroendevalda? 
 4. Vilka fackliga frågor upplever du att medlemmarna bedömer som allra mest viktiga?
 5. Vilka frågor tycker du är mest prioriterade i den kommande avtalsrörelsen?

Jämställdheten i SEKO Posten
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År 2012 är det 100 år sedan skyddsombudsuppdraget kom till. Skyddsombuden benämndes ”ar-
betarnas ombud” i arbetarskyddslagen som kungen beslutade om 1912. Detta kommer vi att upp-
märksamma på olika sätt under året. Vi skall försöka lyfta fram skyddsombuden under året och 
vårt fokus ska vara mot arbetsplatsen. 
 
Fakta om Skyddsombudens historia, saxat ur Prevents tidning Arbetsliv nummer 1 2012:
•	 1912 Rätten för arbetarna att utse ombud införs i lagen om arbetarskydd. Ombuden får också rätt att påtala brister i säkerheten vid besök av Yr-

kesinspektionen.

•	 1931 Ombuden får rätt att vända sig till ledningen av arbetet eller arbetsgivaren med klagomål om missförhållanden. Ombuden får också vända 
sig till Yrkesinspektionen mellan inspektionerna.

•	 1938 Ombuden byter namn till skyddsombud. Förbud mot att hindra skyddsombud på arbetsplatser införs.

•	 1942 SAF och LO sluter en överenskommelse om allmänna regler för den lokala säkerhetstjänstens organisation. Den innebär att skyddsom-
buden får fler uppgifter, som att skaffa kännedom om säkerhetsanordningar och upplysa arbetarna om yrkesfaror och hur man undviker dem.

•	 1949 Kraven på skyddsombuden ökar. De skall vara lämpliga, ha gott omdöme, insikt och intresse för frågor kring arbetets sundhet och säkerhet 
samt vara förtrogna med arbetsförhållandena inom sitt skyddsområde.

•	 1967 Arbetsmarknadens parter kommer överens om att skyddsombuden ska få utbildning, rätt till ledighet och ersättning och få ta del av vissa 
uppgifter från arbetsgivaren. Möjligheten att utse huvudskyddsombud införs.

•	 1973 Skyddsombudens rättigheter förs in i lagen, bland annat rätten att stoppa arbetet vid omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv eller 
hälsa. Skyddsombuden får också rätt att delta i planeringen av nya eller ändrade lokaler, anordningar och arbetsmetoder.

•	 1990 Systemet med elevskyddsombud införs för att stärka elevernas inflytande över sin arbetsmiljö.

•	 1991 Skyddsombuden får rätt att delta i planeringen av ändrad arbetsorganisation samt att övervaka arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.

•	 1994 Skyddsombuden får rätt att komma in på arbetsställen där någon annan arbetsgivare råder.

Beslutande församlingar

Kvinnor Män

Representantskapet 27 % 73 %

Meddelande kommittén 21 % 79 %

Logistik kommittén 15 % 85 %

Anställda

Kvinnor Män

Hela Posten 36 % 64 %

Meddelande 40 % 60 %

Logistik 14 % 86 %

Verkställande församlingar

Kvinnor Män

SEKO Postens styrelse 33 % 67 %

Meddelande kommittén 29 % 71 %

Logistik kommittén 17 % 83 %
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Riksklubb:

SEKO Klubb Admin & Specialister
Terminalvägen 36, 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 Västerbotten
Box 1237, 901 22 Umeå 
nord@sekologistik.org

SEKO Klubb Logistik MellanNorrland
Box 15144 
850 15 Sundsvall 
Besöksadress: Skråvägenvägen 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 Göteborg
Exportgatan 16 
422 10 Hisings Backa 
Tel: 070-980 76 77 
anders.holmberg@posten.se

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

SEKO Transportklubb H7H
Box 941, 501 10 Borås 
Tel: 010-436 23 51 
Tel: 070-980 49 63 
klubben@sekotransport.se

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

Meddelande klubbar:

SEKO Klubb Posten Norrbotten
Utdelningskontoret 
973 21 Luleå 
Tel: 070-665 54 50 
seko.postklubb.norrbotten@posten.se

SEKO Klubb Post Skellefteå
Box 300, 931 23 Skellefteå 
Tel: 010-436 66 84 
kent.sigvardsson@posten.se

SEKO Klubb Umeå
Umeå brevterminal 
Flygplatsväg 8 
901 00 Umeå 
Tel: 010-436 64 67 
kent.thunberg@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: 060-12 88 22, 070-209 59 35 
lennart.cedervall@posten.se

SEKO Klubb Post (Dalarna)
Box 939, 781 29 Borlänge 
Besöksadress: Tunagatan 20 
Tel: 072-221 65 17 
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 
ingela.agneblad@seko.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 
lars-gunnar.svensson@posten.se

SEKO Postklubb Stockholm Norra
Box 1032, 117 21 Solna 
Besöksadress: Skytteholmsv 2, 5 tr 
Tel: 08-454 84 19 
klubb602@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 
hisham.mohamedhaleel@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
Arbetarrörelsens Hus, 621 43 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: 010-436 23 73
Tel: 070-980 47 22 
seko.postklubb.skaraborg@posten.se

SEKO Postklubb Trollhättan-Uddevalla
Postterminalen, 461 00 Trollhättan 
Tel: 010-436 22 86 
seko.postklubb.trollhattan@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: 031-15 62 31 
lena.liifv@posten.se

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

SEKO Postklubb Nordost
Postterminalen, 291 00 Kristianstad 
Tel: 010-436 12 18 
postklubb.nordost@gmail.com

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

SEKO Posten Södra Skåne
Box 50228, 202 12 Malmö 
Tel: 076-101 44 42 
johan.lindholm@posten.se

SEKO Klubb Terminalen Malmö
Box 50228, 202 12 Malmö 
Tel: 010-436 08 10 
Tel: 070-597 89 55 
mats.sjolin@posten.se

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

SEKO Posten 
Terminalvägen 36
105 00 Stockholm

e-post: sekoposten@posten.se

Hemsida:
www.seko.se/avdelningar/posten/
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