
Ur innehållet

Organisationsförändring  
på PostNord. Sid 3

”I december sa de att allt skul-
le ordna sig och vi få bättre  
anställningar i januari. Men 
vi fick ju bara en månadsan-
ställning till. Sedan i januari  
sa de att allt skulle ordna sig 
i februari , men det blev ju 
månadsanställningar  igen.
Nu säger de att allt ska  
ordna sig i mars.”
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anställdas verklighet. Sid 4–7

Anställningar
Vilka olika typer anställning-
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skiljer exempelvis mellan att 
vara månads- och timavlö-
nad? Sid 7

Jobba Rätt gav 
resultat  på filial
Så gick det till när ett gäng 
chaufförer jobbade rätt och 
fick till bättre listor. Sid 8

Förändringar
Ett skyddsombud berättar om 
hur fack och skydd kan jobba 
vid förändringar på arbets-
platsen. Sid 9

Nu kan du även 
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Facebook
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arbetsgivarens	organisationer	håller!



ORdFöRAnde hAR ORdet

Det är inte konstigt att de visstidsanställda med-
lemmar vi intervjuat i samband med artikeln 
om otrygga anställningar valt att vara anony-
ma. Trots att dessa, i första hand yngre männis-
kor, har all rätt att vara bittra och förbannade 
på både arbetsgivare och samhälle, är de oftast 
starkt beroende av att få jobba när företaget an-
ser sig ha behov av arbetskraft. Oron över att bli 
straffad i form av att sorteras bort till förmån för 
andra tim- och visstidsanställda medför att de 
vill vara anonyma. Vi återger därför med fing-
erade namn vad de berättat.

För mig känns det oerhört viktigt att vi från 
Seko Posten bidrar till att synliggöra detta stora 
samhällsproblem, som i allt för hög grad finns 
även i vårt företag. Vi måste även bli bättre på 
att bevaka de rättigheter som trots allt finns för 
ofrivilligt visstids- och timanställda. 

Ska vi vara helt ärliga har dessa otryggt an-
ställda också rätt att känna besvikelse över hur 
lite fackföreningsrörelsen lyckats åstadkomma. 
Visst har LO och olika förbund gjort försök att 
uppmärksamma dessa problem, men de kon-
kreta förbättringarna har tyvärr inte blivit stora. 
Vi i Seko Posten har gemensamt bestämt oss för 
att höja ambitionsnivån i kampen mot otrygga 
anställningar. Vi ska helt enkelt bli bättre på att 
företräda anställda med otrygga anställnings-
förhållanden och framför allt ska vi göra vad vi 
kan för att andelen otrygga anställningar ska 
minska i Posten. 

Jag tycker inte att ambitionen att minska otryg-
ga anställningar ska behöva medföra en mot-
sättning mellan fackförening och arbetsgivare. 
En stor majoritet av cheferna som företräder 
arbetsgivaren har en empati som innebär att 
de delar vår uppfattning om det cyniska och 
orimliga i att utnyttja unga människor i onö-
digt otrygga anställningsformer. Vi är över-
tygade om att den för arbetsgivaren nödvän-
diga flexibiliteten kan skapas genom en ökad 
delaktighet från de anställda över arbetstidens 
förläggning. Seko Posten inser att det också i 
framtiden kommer att finnas behov av tillfälli-
ga förstärkningar under sommaren och jultrafi-
ken. Men det viktiga är att inte människor som 
önskar och är i behov av en fast anställning en-
dast erbjuds timanställningar och konstruerade 
korta vikariat. Att det också i framtiden kom-
mer att finnas behov av skolungdomar som fri-
villigt förstärker verksamheten vid vissa tillfäl-
len är helt normalt och acceptabelt.

Organisationsförändringen som innebär att af-
färsområdena Meddelande och Logistik sam-
manförs till PostNord Sverige, öppnar faktiskt 
för bättre möjligheter att bekämpa otrygga an-
ställningar. Finns viljan från arbetsgivaren 
medför en ökad samordning av distribution av 

brev och paket, också bättre möjligheter att er-
bjuda schyssta villkor och anständiga anställ-
ningsförhållanden. Seko Posten sträcker här-
med ut handen till arbetsgivaren med inviten 
att parterna gemensamt ska anta utmaningen 
att minska andelen skitanställningar utan att för 
den skull försämra förutsättningarna för arbets-
givaren att klara nödvändiga effektiviseringar i 
verksamheten. Vi vet att det är möjligt, och den 
av Seko länge önskade avvecklingen av de gamla 
affärsområdena med stuprörstänk och tunnel-
seende ökar möjligheten till en tydlig minsk-
ning av otrygga anställningar.

Vi får heller inte glömma politikernas ansvar för 
otryggheten i arbetslivet. Det vi upplever som 
missbruk och cyniskt utnyttjande av människor 
är i de allra flesta fall fullt tillåtet. Visst förekom-
mer det att arbetsgivaren överträder regelver-
ket, men jag vill påstå att det inte är systema-
tiskt. Lagstiftningen ger arbetsgivaren så stora 
friheter att brott mot regelverket snarast beror 
på slarv och okunnighet. När valet närmar sig 
kommer vi att öka trycket på de politiska par-
tierna. Jag ser fram mot att få ta del av de olika 
partiernas vilja att minska otryggheten på ar-
betsmarknaden och i vårt företag.
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När listorna blev för tajta:

Jobba Rätt gav 
resultat på filial

För en tid sedan berättade vi i 
Seko Postens medlemsinforma-
tion om en grupp chaufförer 
på filialen i nässjö som började 
jobba rätt och på så vis fick till 
ändringar  i sina körlistor. Men vad 
var det egentligen som hände?

Det var när arbetsgivaren gjorde 
en omläggning av körningarna, 
vilken resulterade i alltför tajta 
listor, som Patrik, Lennart och de-
ras arbetskamrater kom överens 
om att testa ”jobba rätt-koncep-
tet”. Först hade de, utan att få 
gehör, påtalat att det var för lite 
tid på vakterna och att det blev 
alltför stressigt att hinna med att 
köra enligt dessa nya scheman. 

– Vi bestämde oss för att testa 
listorna, men också för att vi 
skulle jobba rätt. Vi har alla ett 
eget ansvar för den egna arbets-
miljön, säger Patrik.

De träffades efter arbetstid 
och kom överens om att från och 
med kommande måndag ”jobba 
rätt på alla sätt”. Så de drog en 
behållare i taget, tog sina raster 
och pauser, gick istället för att 
springa, började skriva upp sin 
övertid och, inte minst, körde 
enligt gällande trafikregler. 

Och helt plötsligt syntes något 
på både kostnaderna och kvalite-
ten. Det blev övertid fyra av fem 
dagar i veckan och vissa dagar, 
då de av olika anledningar inte 
kunde stanna, blev det kvarligg.

Detta ledde till att de fick nya 
listor, som gjordes tillsammans 
med laget, och efter det fung-
erade det bättre.

 – Det är fortfarande tufft att 
hinna med vissa dagar, säger 
Patrik och Lennart. Men det är 
skillnad mot när det var så varje 
dag.

– När det hela tiden sparas i 
produktionen blir det allt vikti-
gare att trycka på för att vi ska 
jobba rätt, säger Sandra Svensk, 
förhandlingsansvarig i Seko 
Posten Logistik. Det går att spara 
till en viss gräns och den gränsen 
är vi väldigt nära nu, om den inte 
redan är nådd.

Seko Posten träffade håkan 

ericsson , vd och koncernchef 

på Postnord, för att få hans 

bild av organisationsföränd-

ringen.

Kan du kortfattat beskriva vad or-
ganisationsförändringen innebär?
– Ett arbete gjordes under hösten 
för att verifiera den strategi som se-
dan 2011 ligger för Postnord. I det 
arbetet har vi kunnat konstatera att 
strategin i grund och botten är rik-
tig men att vi måste skapa bättre 
förutsättningar för genomförandet 
av strategin. Vi har sedan arbetat 
igenom vilka nyckel prioriteringar 
vi har för att säkerställa vår långsik-
tiga utveckling.

Utöver att kontinuerligt anpassa 
verksamheten till fallande brevvo-
lymer ska vi nu genomföra följande 
huvudprioriteringar

■■ vara Nordens ledande e-handels-
aktör

■■ fullfölja satsningen på att vara 
den ledande logistikaktören i 
Norden,

■■ få till ett koncernövergripande 
kommunikationserbjudande, ta 
fram nya kärnprodukter för ser-
vicelogistik, alltså sista milen;

■■ och att verksamheten ska vara 
hållbar.

– För att detta ska kunna ske krävs 
att vi samtidigt skapar bättre 
grundförutsättningar som en sta-
bil IT-drift, sänkning av våra kost-
nader och skapandet av en integre-
rad produktionsmodell mellan de 
olika produktionsslagen inom lo-
gistik och Meddelande/Breve.

– Ett framgångsrikt genomför-
ande av detta ställer krav på att vi 
får till en kulturförändring, det vill 
säga att vi blir mer orienterade på att 
leverera de mål vi sätter; att vi upp-
träder tydligare mot våra kunder 
under ett varumärke – PostNord. 

Dessutom måste vi ändra organi-
sationen så att vi arbetar mindre i 
silos och mer med ett helhetstänk. 
Därför inför vi en landsorganisa-
tion med totalansvar för produk-
tion och försäljning och i matris två 
affärsområden med hela det strate-
giska produktansvaret. Dessutom 
formas en särskild strategisk enhet 
för att driva e-handeln, där vi idag 
har en stark position som vi vill be-
hålla och stärka.

Varför har du beslutat om organisa-
tionsförändringen?
– Slutsatsen har blivit att en ny orga-
nisation är en förutsättning för att 
skapa rätt incitament och möjlighe-
ter till att lyckas. Det är helt nöd-
vändigt att vi minskar silotänket, 
arbetar mer tillsammans för hela 
koncernens intressen och lägger 
samman produktionen. Vi skulle 
inte med dagens organisation kun-
na leverera på de krav som kunder, 
ägare och styrelse ställer på oss.

Kommer det att bli förändringar 
också på regional och lokal nivå?
– Ja, det här blir en organisations-
förändring som går hela vägen ned 
inom varje region, inte bara på hög-
sta chefsnivå. Att vi även successivt 
kommer att samordna den fysiska 

produktionen så långt som möj-
ligt innebär ytterligare möjligheter 
att få en mer effektiv organisation. 
Hur det konkret kommer att se ut 
är för tidigt att säga idag. Det ar-
betet pågår.

Påverkas antalet anställda av för-
ändringen?
– Vi minskar ju kontinuerligt an-
talet medarbetare för att möta ned-
gången i brevvolymerna. Organisa-
tionsförändringen innebär att det 
blir överlappningar inom framfö-
rallt administration, kundtjänst 
och försäljning och det kommer att 
påverka antalet medarbetare. Men 
huvudmålet med organisationsför-
ändringen är inte att minska anta-
let medarbetare i sig utan att få till 
en modern och ändamålsenlig or-
ganisation där vi kan leverera vad 
kunderna önskar.

Hur kommer Sekos medlemmar som 
arbetar som brevbärare, chaufförer 
eller terminalarbetare att påverkas 
av förändringen?
– Min förväntning är först och 
främst att vi nu skapar förutsätt-
ningar för ett fortsatt framgångs-
rikt Postnord med intressanta 
arbetsuppgifter, individuella ut-
vecklingsmöjligheter och engage-
rade medarbetare.

– Rent praktiskt kommer fram-
förallt sammanläggningen av pro-
duktionen mellan brev- och logis-
tikverksamheterna att påverka det 
dagliga arbetet. Det är totalt sett en 
mycket stor uppgift att lägga sam-
man dessa verksamheter och den 
kommer att ta en tid men ger ökad 
styrka och konkurrenskraft för 
både PostNord och medarbetarna. 
Vad det exakt innebär för den en-
skilda medarbetaren är allt för ti-
digt att säga men helt klart är att 
det blir förändringar som kommer 
att märkas. ■

Postnords organisationsförändring

17 lediga dagar tillbaka till medlemmar 

Under 2013 genomförde Seko Posten 
21 tvisteförhandlingar mot Posten. Det 
handlade om att medlemmar haft rätt 

till ledigheter de inte fått ut, om upp-
sägningar och om att Posten lokalt inte 
samverkat innan beslut genomförts.

I de fall våra medlemmar haft rätt 
till ledigheter de inte fått ut, eller 
blivit tvingade att ta semester när de 
har haft rätt till annan form av ledig-
het, har det viktigaste i förhandlingen 
varit att se till att våra medlemmar 
fått tillbaka sin semester, eller annan 

form av ledighet, som kompensation. 
Det har även förekommit fall där våra 
medlemmar inte har fått rätt ersätt-
ning för sitt arbete och i de fallen har 
de drabbade fått ut avstämningsöver-
tid efter avslutad förhandling.

Förra året fick Sekos medlemmar tillbaka 17 lediga dagar efter att först ha 
nekats ledigheter. Seko Posten och de lokala klubbarna fick tillsammans 
141 000 i skadestånd.

Håkan Ericsson.
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Vi har pratat med några av dem, lå-
tit dem berätta om sin verklighet.
Ett par ord återkommer oftare än 
andra vid samtalen, osäkerhet och 
otrygghet. För även om de vi pra-
tat med har olika yrken – de job-
bar inom brevbäring, på pall-hub, 
paketterminal och brevterminal – 
delar de en oro över om de ska få 
fortsätta jobba. 

Återkommande hos flera av dem 
vi pratat med är också en känsla av 
att inte vara värda lika mycket som 
andra.

en månad i taget

Niklas, som jobbar på en pall-hub, 
berättar så här:

– Jag är visstidsanställd och får 
nytt kontrakt en gång i månaden. På 
mitt pass är alla utom några stycken 
anställda på en månad i taget, när 
det börjar närma sig slutet av måna-
den blir det mycket snack oss emel-
lan. Kommer vi att få fortsatt an-
ställning eller inte? Jag har familj, 
fru och barn, så det är klart att det 
blir oroligt. Vi brukar få besked 
bara några dagar i förväg.

– I december sa de att allt skul-

le ordna sig och vi få bättre anställ-
ningar i januari. Men vi fick ju bara 
en månadsanställning till. Sedan i 
januari sa de att allt skulle ordna sig 
i februari, men det blev ju månads-
anställningar igen. Nu säger de att 
allt ska ordna sig i mars.

Sanna, som varit brevbärare i 
norra Sverige i tre år, berättar sam-
ma sak. Hon har varit timavlönad, 
haft vikariat och allmänna visstids-
anställningar på ”alla möjliga pro-
cent”. Oftast har anställningarna 
sträckt sig en månad i taget.

– Det är otroligt jobbigt, jag har 
ingen aning om hur framtiden ser ut 
och det känns inte som om jag kan 
planera mitt liv. Och så kan man 
inte flytta, jag har stått i bostadskön 
i sex år men bor fortfarande hem-
ma hos släktingar. Jag vet mycket 
väl att arbetsgivaren medvetet väx-
lat mellan allmän visstid och vika-
riat för att förhindra att jag får en 
fast anställning.

Lisa, också brevbärare, vittnar 
om samma sak.

– Osäkerheten är väldigt jobbig, 
ofta meddelar chefen väldigt sent 
om jag ska få fortsatt anställning. 

Ibland har jag till och med fått frå-
gan precis i slutet av månaden inn-
an anställningen går ut.

Medvetet låg anställningsgrad

Många av dem vi pratat med berät-
tar om hur de medvetet anställts på 
färre timmar eller procent än de va-
rit tänkta att jobba. Sara jobbar på 
brevterminal och hade till en bör-
jan allmän visstid på en låg anställ-
ningsgrad. 

– De sa redan från början till mig 
att jag skulle anställas på rätt få pro-
cent, men förmodligen få jobba up-
pemot 70 procent. De andra på job-
bet brukade fråga mig hur många 
procent jag hade. När jag svarade sa 

de; ”Men du är ju här mycket mer 
än så!”.

– Jag skulle mycket hellre ha haft 
en högre anställningsgrad och kun-
nat veta när jag skulle jobba. Nu vis-
ste jag ju aldrig; hur mycket blir det 
nästa vecka?

Jarek, som jobbar på en pall-hub, 
berättar något liknande.

– Jag började som timanställd på 
120 timmar, men jag jobbade nästan 
alltid 150 timmar eller mer och det 
gjorde det svårt att planera livet. Det 
blev också många hastiga ändring-
ar, jag skulle jobba hela veckor och 
sedan halvvägs in i veckan behöv-
des jag plötsligt inte längre.

det är vi som är visstidarna
– röster från de tidsbegränsat anställdas verklighet

Att många hundratusen människor i dagens Sverige har otrygga anställningar är 
ett samhällsproblem. Människor far illa när arbetsgivare utnyttjar varje tänkbar 
möjlighet att kortsiktigt skära i kostnader och ”precisionsbemanna”.
Men de tidsbegränsade anställningarna finns inte bara på andra håll i samhället, 
de är också ett problem i vårt företag. När Seko Posten i november 2013 mätte an-
delen tidsbegränsat anställda i Posten/PostNord landade summan på 19 procent 
av produktionspersonalen. Sammanlagt hade drygt 4 600 personer hade under 
denna månad otrygga anställningar i Posten.

”Om jag fick fast anställning skulle jag skaffa en egen lägenhet. 
Men hur det blir i framtiden vet jag inte. Som det är nu vill jag 
inte vara kvar i Posten, det funkar inte. Man vet aldrig vad som 
ska hända, de säger olika saker hela tiden. ”

visstidsanställd brevbärare på deltid, Stockholm

”Jag skulle vilja veta om jag behöver söka jobb eller inte, det är 
jobbigt att inte veta. Det är okej att få en tidsbegränsad anställ-
ning kanske de två första gångerna, sedan vill man veta. Det blir 
omedvetet så att jag inte vågar ifrågasätta lika mycket eftersom 
jag så gärna vill få en förlängning. Ja eller helst då en fast an-
ställning. ”

visstidsanställd på paketterminal
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deltid

Några av dem vi pratat med har 
visstidsanställningar på heltid, men 
för de flesta är det deltid som gäl-
ler. Lisa har jobbat som brevbära-
re i Stockholm i ett par år. Tidigare 
var hon visstidsanställd på heltid, 
men sedan ett halvår tillbaka får 
hon bara deltidsanställningar

– Jag och en kompis delar på en 
lägenhet. Lönen är ju så dålig att det 
egentligen inte fungerar att jobba 
deltid, det blir väldigt tajt. Jag skulle 
vilja jobba heltid och ha råd att göra 
saker oplanerat ibland. Nu har jag 
till exempel tvingats spara väldigt 
länge för att ha råd att åka med på 
en kortare resa och fira min pappas 
födelsedag.

Sanna, brevbäraren från norra 
Sverige, får inte heller jobba mer 
än deltid.

– Det vanliga är att de gör allt de 
kan för att jag inte ska komma upp 
i tid. Det blir jag förbannad på, man 
känner sig rätt lurad. Det behövs ju 
alltid folk på jobbet. Det är som om 
de inte bryr sig om en, som om man 
vore värdelös.

Sms

Sara, från brevterminalen, har ald-
rig jobbat heltid som postanställd. 
Att hon ändå har kunnat försörja 
sig har ”helt och hållet” hängt på att 
hon delat lägenhet med två kompi-
sar. Som anställd på den ursprung-
liga låga procenten var hon schema-
lagd några dagar i veckan, de övriga 
väntade hon på sms från arbetsgi-
varen.

– Alla som inte var inplanerade 
just den dagen fick sms:et, så de var 
en väldig konkurrens. Sms:et kunde 
komma när som helst under dagen 
och det gällde att vara först med att 
ringa Posten för att få arbeta.

– Själv var jag hela tiden på che-
fen för att i förväg få veta när det 
skulle kunna finnas jobb. Men jag 
vet att många andra var väldigt be-
roende av att ständigt hålla koll på 
mobilen. 

Innan Sara blev postanställd job-
bade hon på samma brevterminal, 
men då för en annan arbetsgivare, 
ett bemanningsföretag. Otrygghe-
ten var dock densamma.

– Vi hade ett par pass i veckan 

och ingen garantilön. Jag ville ju 
jobba så mycket som möjligt, men 
det gick aldrig att veta i förväg hur 
mycket det skulle bli.

Semester?

Flera av dem vi pratat med vittnat 
om hur påfrestande det är att ald-
rig kunna planera för en ordentlig 
semester. Jarek, från pall-huben, be-
rättar.

– Jag vet ingenting om mars nu, 
jag är anställd februari ut. Ändå 
har jag fått brev från arbetsgivaren 
om att jag ska ansöka om semester 
i sommar. Jag vet ju inte ens om jag 
har något jobb eller några semester-
dagar då! Det är nästan det mest på-
frestande, att inte kunna planera för 
semester.

Kristian har jobbat som brevbä-
rare i Mellansverige i snart fyra år. 
Först som timavlönad och sedan på 
”alla möjliga sorters anställningar”.

– Ett tag fanns det något som het-
te… jag tror det var resursanställ-
ning. Det skulle vara för de som 
kom in extra, men jag jobbade hel-
tid som resursanställd.

Resursanställningen var en fast 
anställning på noll procent och 
dagarna som resursanställd kun-
de inte tillgodoräknas i jakten på 
en ”riktig” tillsvidareanställning. 
Att han medvetet felutnyttjats som 
resursanställd på heltid har alltså 
skjutit upp han hett eftertraktade 
fasta anställning. 

Även Kristian berättar om se-
mesterproblem:

– Jag har i stort sett inte haft nå-
gon semester de här åren. I somras 
hade jag åtta dagar ledigt. Om jag 
ändå varit bortrest har jag fått tim-
lön när jag kommit tillbaka igen. 
Och då har sparade semesterdagar 
tydligen försvunnit, betalats ut fast-
än jag inte bett om det.

trivs

De allra flesta vi pratat med har 
framhållit att de trots otryggheten 
och oron trivs bra med sitt jobb. 
Brevbäraren Lisa säger till exempel:

– Jobbet trivs jag med. Det är kul, 
jag gillar dem jag jobbar med och 
att man rör på sig. Det som är min-
dre bra är den ständiga osäkerheten.

”Jag brukar försöka tänka mig in i hur Posten egentligen tänker, 
men det är svårt. Det behövs ju folk på arbetsplatsen och vi som 
är här nu kan jobbet, så varför kan vi inte få mer än en månad 
i taget? Om vi fått bättre anställningar är jag säker på att vårt 
förtroende för arbetsgivaren skulle ha ökat, de skulle också tjä-
na på att vi känner att vi betyder något.”

visstidsanställd på pall-hub

”Det har varit jävligt jobbigt genom åren. Jag har kommit hit 
och jobbat i snart fyra år utan att veta om jag kommer att få ha 
jobbet kvar. Jag jobbar ju inte sämre än de andra. Jag gör ett lika 
bra jobb som de fast anställda, det är bara att det inte syns på 
lönen eller kontraktet.”

visstidsanställd brevbärare, Mellansverige
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Från en av pall-hubarna hör vi:
– Jag trivs trots allt bra med själ-

va jobbet. Det är det många här som 
gör, och det är ju därför vi är kvar. 
Fast det är tungt att trivas så bra och 
ändå inte veta vad som ska hända. 
Men det finns också berättelser om 
hur de visstidsanställda ”skyfflas 
runt” på ett helt annat sätt än den 
fasta personalen. Från en annan av 
pall-hubarna berättas:

– Det blir problem när det änd-
ras tider. Allra värst är det när man 
flyttas fram och tillbaka mellan dag 

och natt, det är inte alls lätt. När 
man fått vara med om sånt alltför 
många gånger tappar man lusten.

Skyfflas runt

Fabbe har jobbat som brevbärare 
sedan han slutade skolan för snart 
två år sedan, och har tydligt märkt 
av hur mycket tuffare själva jobbet 
är för dem med tidsbegränsade an-
ställningar.

– I början var det rätt bra att job-
ba som brevbärare. Jag blev väl om-
händertagen, fick öva och lära mig 

saker ordentligt. Sedan har det mer 
blivit att det tas för givet att jag kan 
allt; ”Du gick där en dag förra våren, 
så du kan den slingan”. Att skyfflas 
runt på olika distrikt som du inte 
riktigt kan gäller i högre grad oss 
än de fast anställda.

– Det blir en extra press på oss, 
det känns som om man är dålig om 
man jobbar övertid eller är sen in 
från turen. Vi mäter oss mot de an-
dra, trots att vi kanske inte fått lära 
upp oss ordentligt på de slingor vi 
går eller de distrikt vi kammar.

– Det är så mycket prat nu om att 
”det här ska ta si och så många mi-
nuter”, det blir också en press. Man 
vill ju vara duktig på det man gör, 
men det är ju inte så jävla lätt när 
man inte får chansen. Fast de som 
kommer in från Proffice har det 
ännu värre, de får ju bara en karta.

Att komma fram

Många av dem vi pratat med är 
väl medvetna om att arbetsgiva-
ren medvetet växlat mellan fram-
för allt allmän visstid och vikariat 
för att försinka deras tillsvidarean-
ställning. Och i princip har de alla 
samma mål för framtiden, att nå en 
fast anställning.

Kristian, som inte haft myck-

et semester genom åren, drömmer 
om att kunna ta ut dagar ur arbets-
tidsbanken. Dessutom tänker han 
flytta hemifrån.

– Det känns lite deppigt att vara 
tjugotvå och bo hos föräldrarna.

Just att flytta hemifrån eller att 
inte längre behöva dela boende med 
kompisar eller släkt nämns som det 
stora som hägrar i samband med en 
fast anställning. Och så möjligheten 
att kanske kunna skaffa sig lite eko-
nomiska marginaler.

En av dem vi pratat med näm-
ner lugnet.

– Jag vill ha fast anställning efter 
alla dessa år. Om jag bara fick det 
skulle jag slippa den konstanta oron 
och stressen. Det skulle kännas så 
lugnt, så tryggt, att verkligen veta 
att man har ett jobb. Och så skulle 
jag antagligen flytta till en egen lä-
genhet. ■

Samtliga namn i artikeln är 
fingerade, i vissa fall även 
den geografiska hemvisten. 
Citaten är dock ordagrant  
återgivna och i samtliga fall 
godkända i efterhand av 
personerna  vi pratat med.

Seko Posten sätter under 2014 extra fokus på att 
minska andelen otrygga anställningar, använ-
dandet av bemanningsföretag och ofrivilliga del-
tidsanställningar.  Vi måste utgöra en stark mot-
kraft, både till arbetsgivarna och till de krafter i 
samhället som snarare vill öka otryggheten.

Vi kommer också att göra allt vi kan för att fö-
reträda var och en av våra medlemmar som har 
en tidsbegränsad anställning eller tvingas jobba 
ofrivillig deltid. 

Därför uppmanar vi dig som ännu inte är med-
lem i Seko att bli det. Det ökar våra möjligheter 
att påverka, det ökar dina möjligheter till bra vill-
kor på jobbet. ■

Seko Posten kraftsamlar 
mot otrygga anställningar

”Det suger att höra de fast anställda prata om att till exempel ta 
ut sina bankdagar. Vi blir ju inte en del av företaget, det känns 
nästan som om vi är Proffice. Och vi gör ju ändå precis samma 
saker som de fast anställda.”

visstidsanställd brevbärare på deltid, Västsverige

”Folk här har talat om för chefen att han måste förstå att vi är 
många som får en klump i magen varje gång det närmar sig slu-
tet av en månad. En kille hade inte fått de nya PostNord-klä-
derna samtidigt som oss andra. Han blev förstås genast orolig 
och undrade om det var för att han inte skulle få jobba mer. Allt 
känns tillfälligt nu. Det känns som om de bara har en kvar här 
tills de hittar någon bättre person.”

visstidsanställd på pall-hub

Reinfeldts strid för rätten att stapla 
visstidsanställningar går vidare 

TCO har anmält den svenska reger-
ingen till EU-kommissionen för att 
den inte lagstiftar mot möjligheten 
att år efter år stapla visstidsanställ-
ningar på varandra. Som underlag 
har TCO en enkät som visar att 
65 000 personer varit visstidsan-
ställda mer än fem år hos samma 
arbetsgivare.  

EU:s direktiv om visstidsarbete 
kräver att alla länder ska ha ett 
effektivt skydd mot missbruk av 
upprepade visstidsanställningar. 
Efter anmälan från TCO har EU-
kommissionen kommit till slutsat-
sen att den svenska lagstiftningen 
strider mot EU-rätten. Den svenska 
regeringen har vägrat att ändra 
reglerna och hävdar att missbruk 
inte förekommer. 

EU-kommissionen har efter 
utredning kommit fram till att den 
delar TCO:s syn och driver ett över-
trädelseförfarande mot Sverige. I 
februari 2013 utfärdade Kommis-
sionen ett motiverat yttrande där 
man gav den svenska regeringen 
två månader på sig att ändra lag-
stiftningen. Fortfarande i början av 
2014 har inte svenska regeringen 
gjort något åt detta och det finns 
en uppenbar risk att EU-kommissio-
nen nu kommer att väcka talan mot 
Sverige i EU-domstolen.

Bland det senast som hänt är att 
Reinfeldts statssekreterare kontak-
tat EU-kommissionen och vädjat 
om att de ska sluta driva frågan. 
EU-kommissionens svar hemlig-
stämplades av regeringen.
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Enligt Lagen om Anställningsskydd 
(LAS) gäller ett anställningsavtal 
tillsvidare. I dagligt tal kallar vi en 
tillsvidareanställning för fast an-
ställning. Enligt LAS får avtal träf-
fas om tidsbegränsade anställning-
ar i följande fall:
1. Allmän visstid (Ava)
2. För vikariat
3. För säsongsarbete
4. För arbetstagare som fyllt 67 år

När den borgerliga regeringen till-
trädde 2006 var just hanteringen 
av tidsbegränsade anställningar en 
av de första sakerna de ”tog tag i”. 
Från 1 juli 2007 kan du därför vara 
anställd under 2 år som vikarie el-
ler under begreppet allmän visstid. 
Det magiska med detta beslut var 
att det tillät att anställningstider-
na blandades mellan de olika skä-
len till tidsbegränsning. I prakti-
ken innebär detta att det numer tar 
4 år för en person med tidsbegrän-
sad anställning att få en tillsvidare-
anställning.

Arbetsgivaren behöver i och med 
beslutet från 2007 inte heller ange 
något skäl till att en anställning på 
Allmän visstid tidsbegränsas.

För att inte någon ska ”råka” få 
en tillsvidareanställning innan de 
4 åren gått har Posten infört en var-
ning i Heroma (lönesystemet) som 

talar om när någon ”riskerar” att 
uppnå två år i en anställningsform. 
På så vis kan Posten växla form för 
den tidsbegränsade anställningen 
och skjuta upp tillsvidareanställ-
ningen.

Just denna möjlighet för svenska 
arbetsgivare att ”stapla visstidsan-
ställningar” har dragit på sig bland 
annat EU-kommissionens missnöje.

timavlönad

Att vara timavlönad innebär an-
tingen en tillsvidareanställning 
med timlön eller en tidsbegränsad 
anställning med timlön. Alternati-
vet till timlön är månadslön. Skill-
naden borde inte vara så stor men 
det är den. Några exempel:

– Som månadsavlönad får du 
lönen redan innevarande månad, 
som timavlönad månaden efter att 
du jobbat. 

– Som månadsavlönad har du 
rätt till betald semester, som timav-
lönad får du semesterersättning i 
pengar och rätten till obetald se-
mester. 

– Som månadsavlönad har du 
rätt till övertidsersättning om du 
jobbar mer än heltidsmåttet per ka-
lenderdag. Som timavlönad måste 
du jobba mer än 40 timmar i ge-
nomsnitt räknat under en kalender-
månad för att få övertidsersättning.

– Som timavlönad har du inte 
rätt till de betalda ledigheter som 
den månadsavlönade är berätti-
gad till. 

Det finns en hel del ytterligare 
som skiljer.

Månadsavlönad

När har då den anställde rätten till 
en månadsanställning? I vårt kol-
lektivavtal, PVA, står att det krävs 
minst 40 % anställning (16 timmar/
vecka) i minst tre sammanhängan-
de månader för att få månadslön. 
Kortare avbrott, exempelvis vecko-
slut, anses som sammanhängande.

När du uppfyllt dessa saker skall 
du alltså ha månadslön, tyvärr finns 
ingen automatik i detta utan chefen 
måste själv göra om anställningen 
med en signal till lönesystemet. 

När en anställd har rätt till må-
nadslön är alltså en viktig sak att 
bevaka för den lokalt facklige. Men 
självklart underlättar det ju bättre 
koll den anställde själv har på sina 
rättigheter.

Mats lööf

Anställningar i Posten

I Posten sammanfaller intjänande 
av semester med semesterår. Det 
innebär att jag får betald semester 
redan det år jag börjar min anställ-
ning. Om jag t ex börjar min tills-
vidareanställning, eller en visstids-
anställning som löper året ut, den 1 
april så har jag rätt till betald semes-
ter för resterande del av året. Om 
man gör en enkel uträkning så får 
jag 2 dagar semester för varje må-
nad jag jobbar. I detta exempel så 
jobbar jag 9 månader innevarande 
år och skall då ha 18 dagars semes-
ter. Rent matematiskt blir det lite 

mer än 18 dagar och då höjer man 
alltid antalet dagar. I detta fall blir 
det alltså 19 dagar. Dessa får man 
rätt att ta ut redan från början av 
anställningen. 

Om jag är må-
nadsavlönad och 
min anställning av-
slutas innan jag ta-
git ut min semester, 
får jag den utbetald 
i pengar månaden 
efter att jag slutat 
jobba.

Om jag är timav-

lönad får jag ingen betald semester 
utan semestern utbetalad i peng-
ar, det kallas semesterersättning. 
Semesterersättningen betalas ut 
senast i april för en pågående an-
ställning eller månaden efter att jag 
slutar min anställning. Jag får allt-
så inte ut ersättningen varje månad. 
Semesterersättningen är 12 procent 
av den lön jag fått. ■

När har jag rätt till betald semester?

Fakta om otrygga 
anställningar 

Otrygga anställningar påverkar 
hälsan. En studie från Umeå Uni-
versitet visar ett starkt samband 
mellan otrygga anställningsför-
hållanden och psykisk ohälsa. 
Studien visar att ungefär hälften 
av de med tillfälliga anställningar 
mår dåligt. Ungefär en tredjedel 
har psykiska besvär såsom rast-
löshet, koncentrationssvårigheter, 
oro, ängslan, hjärtklappningar, 
känningar i magen, ångest, panik 
eller andra besvär. Den främsta 
anledningen är rädslan för att bli 
arbetslös.

Nästan var femte LO-medlem 
har idag en otrygg anställning, 
vanligast är detta inom kvinno-
dominerade yrken. 

Problemet med otrygga anställ-
ningar är stort bland unga, men 
gäller även många andra. Medel-
åldern bland visstidsanställda i 
kommuner och landsting är idag 
35 år. Dessutom har 65 000 män-
niskor i Sverige varit visstidsan-
ställda av samma arbetsgivare i 
fem år eller mer.

Siffror från 2010 visar att 78 
procent av dem med en tidsbe-
gränsad anställning vill ha en 
tillsvidareanställning. 

En hög andel otrygga anställ-
ningar påverkar arbetsmiljön för 
samtliga på en arbetsplats, alltså 
även de med fasta anställningar. 
Facket Handels undersökning ”Ut-
arbetad eller utbytbar” visar att 
de tillsvidareanställda mår sämre 
på arbetsplatser med hög andel 
tillfälligt anställda, och att stress, 
utmattning och sämre relationer 
med chefen är vanligare på dessa 
arbetsplatser.

Otrygga anställningar påverkar 
privatlivet. Ett antal studier visar 
att de på kort sikt bidrar till 
konflikter arbete-familj och på 
lång sikt är en kraftfull stress-
faktor. Om all ens energi används 
till att skapa ett gott intryck och 
göra sig ”anställningsbar” finns 
helt enkelt inte lika mycket energi 
kvar till familjen och livet utanför 
arbetet.

17 procent av alla sysselsatta 
kvinnor idag har en tidsbegrän-
sad anställning, jämfört med 12 
procent av alla sysselsatta män. I 
åldersgruppen 20-24 har nästan 
40 procent av männen och näs-
tan 60 procent av kvinnorna en 
tidsbegränsad anställning.

Fortsättning på sid 9 >>>

tänk på att 
ett anställningsavtal aldrig skall 
skrivas på i efterhand, det datum 
som står på avtalet skall också 
vara det datum då avtalet skrivs 
på.

Som månadsavlönad har jag rätt till 25 dagars betald semester 

per år. Månadslön får jag om jag jobbat mer än 40 procent av en 

heltid i tre sammanhängande månader. Med sammanhängande 

menas även kortare avbrott mellan anställningar som till exempel 

en helg. 40 procent motsvarar 17 timmar per vecka.
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Den hösten hade ”Vägledning i utearbete” precis 
kommit, bas-ute var nytt. Ute på kontoren sko-
jades det om en del i broschyren som uppfatta-
des som tokigheter och annat som aldrig skulle 
hinnas med, som att gå i trapporna. 

Och där någonstans föddes Jobba Rätt. 
Varför skulle vi, tvärt emot trafiklagar, avtal 

och till och med arbetsgivarens egna direktiv job-
ba på ett sådant sätt att vår hälsa riskerades? Bätt-
re då att jobba som det var tänkt. En och en skul-
le vi knappast mäkta med att förändra vårt sätt 
att jobba, pressen skulle bli alldeles för stor. Men, 
tänkte vi, tillsammans borde det vara möjligt. 

28 januari

En första jobba rätt-dag spikades, den 28 janua-
ri 2010, och Sektion Malmö började omedelbart 
sprida blad och affischer. Utgångspunkten var 
hela tiden dubbel. Vi gjorde detta för vår egen 
hälsas skull och vi gjorde det för att vi inte ville 
rädda arbetsorganisationer som inte var värda 
att rädda. Och oavsett hur mycket papper vi än 
producerade var nyckeln ändå att de lokala om-
buden under månaderna kring det där årsskif-
tet om och om igen tog diskussionerna med sina 
arbetskamrater.

Jobba Rätt fungerade inte överallt den 28 ja-
nuari, men där det fungerade blev dagen smått 
magisk. Stämningen var lugnare, brevbärarna 
genomförde inte utan stolthet det som var tänkt 

och arbetsledningarna höll sig lite i bakgrunden. 
Vi ägde arbetsplatserna.

Jobba Rätt spred sig, först till hela vår egen 
klubb Seko Posten Södra Skåne, och sedan vida-
re ut i landet. Ett och ett halvt år senare, vecka 38 
hösten 2011, genomförde Seko Posten en gemen-
sam jobba rätt-vecka för hela Posten Meddelan-
de. Från den tiden nere i Region Malmö minns 
vi en frenetisk aktivitet, mängder av tidningsar-
tiklar, radiointervjuer, teveinslag och 110 genom-
förda arbetsplatsbesök på två veckor. Men kanske 
inte samma magi som den allra första gången.

Som en reflex

Jobba Rätt är numer ett etablerat uttryck, även 
arbetsgivaren använder det emellanåt. Från Se-
kos sida har det de senaste åren fått ge namn åt en 
väldigt spridd samling aktiviteter – allt från in-
formerande om bromssträckor till ett årligt upp-
märksammande av vecka 38. Och kanske måste 
det spreta, exakt samma aktivitet går sällan att 
genomföra med framgång ytterligare en gång.

Ibland har det som gjorts legat nära ur-
sprungstanken från för fyra år sedan. Som när 
brevbärarna på Malmö Annelund genomför en 
egen jobba rätt-dag oroade över en kommande 
omorganisation. Eller när chaufförer på en ar-
betsplats i södra Sverige genom att jobba rätt på-
visade brister i bemanning och scheman och på 
så vis fick till stånd ökade resurser, ändrade gö-
romål och en bättre arbetssituation. 

Just så känner vi igen Jobba Rätt från våra 
egna arbetsplatser. När vi blir pressade, ofta i 
samband med en omorganisation, kommer näs-
tan som en reflex påminnelserna till varandra 
om att jobba rätt.

Och självklart, sedan Jobba Rätt spred sig på 
allvar är vi många som, i stort eller smått, för-
ändrat vårt sätt att arbeta.

Framåt

Så vart tar Jobba Rätt nu vägen? Det hänger på 
de förtroendevalda, på alla er som läser detta, det 
hänger på Seko Posten.

För oss båda handlar Jobba Rätt om vår ar-
betsmiljö, vårt eget ansvar, våra arbetsorganisa-
tioner och om att vara starka. Och är vi starka 
blir allt fackligt arbete mindre svårt, medlem-
marna vinner.

Vi vet att kopplingen nu görs Jobba Rätt-Be-
manna Rätt-Anställ Rätt, och för oss känns det 
fullständigt naturligt. För att vara trovärdigt 
behöver Jobba Rätt kopplas till konkreta frågor 
och för vår arbetsmiljö och arbetssituation finns 
knappast något viktigare och mer konkret än rätt 
bemanning och bra anställningar. 

Svaret på exakt hur de här frågorna ska fogas 
samman har inte vi, men vi är övertygade om att 
det svaret finns framåt längs vägen. 

Så kan Jobba Rätt ta ny fart, men med sam-
ma kärna; Vi snackar ihop oss och gör det till-
sammans.  

Rikard Brennius 

arbetsplatsombud dalaplan, Malmö 2007–2011

Christian löv

arbetsplatsombud kirseberg, Malmö

tidigare publicerad i något annorlunda form i 

Seko Post klubb Södra Stockholms tidning Seko 

ekot

DEN 28 JANUARI 
JOBBAR  

HELA MALMÖ 

RÄTT 
 Inget trappspring! 

 Inget cyklande eller mopedåkande på trottoar! 
 Inget slarv med raster eller pauser! 
 Inget överlastande av fordon! 

 Inget gratisarbete 
 Brevbärarvästarna på! 

             

 
            Klubb Södra Skåne Sektion Malmö 

– Vi ville mobilisera, inte bara informera

kärnan i Jobba Rätt
Jobba Rätt föddes i diskussioner mellan de fackliga ombuden på Malmös 
brevbärarkontor hösten 2009. Självklart fanns inget nytt i att gå ut och 
informera brevbärare om att de borde arbeta på ett sådant sätt att hälsan  
inte riskerades, Seko Posten hade bland annat på ett bra sätt tidigare 
drivit  något som kallades ”Ett hållbart arbetsliv”.

Det speciella med Jobba Rätt var att det var en aktivitet, något med-
lemmar på en arbetsplats skulle genomföra tillsammans. Vi ville 
mobilisera , inte bara informera.

Vecka 38 nådde ut bra i Region Malmö.

28 januari 2010.

Den första jobba rätt-affischen.

8 Seko Posten nr 1 – 2014



– För det första ska både facket och 
skyddet vara involverade direkt när 
arbetsgivaren börjar planera för 
organisationsförändringar. Vi ska 
vara med och göra risk- och kon-
sekvensbedömningen och allt ska 
samverkas med oss innan det ge-
nomförs.

– Dessutom måste vi kontrolle-
ra att all dokumentation som pre-
senteras stämmer. Är tiderna som 
arbetsgivaren anger för olika ar-
betsmoment rimliga? Vad tycker 
medlemmarna? Har exempelvis nya 
brevbärarturer provkörts?

Inte överens

Hur mycket nya arbetsorganisatio-
ner än stöts och blöts är det knap-
past ovanligt att Seko och arbets-
givaren ändå inte kommer överens. 

– Rent fackligt kan vi reservera 
oss i samverkan, och lyfta frågan 
till regional nivå. Dessutom kan 
utfallet av en riskbedömning fak-
tiskt innebära att en omorganisa-
tion inte får gå igång. I riskbedöm-
ningen går arbetsgivare, fack och 
skydd igenom konsekvenserna för 

arbetsmiljön i samband med för-
ändringen arbetsgivare vill göra. 
Bedöms riskerna som tillräckligt 
stora måste de åtgärdas innan för-
ändringen genomförs.

Mars

I mars förra året genomförde ar-
betsgivaren en mindre populär om-
organisation på just Kungsgatan 66.

– Vi var inte nöjda och med-
lemmarna var inte nöjda, berättar 
Björn. Vi menade att den nya ar-
betsorganisationen definitivt skul-
le innebära en försämrad arbetsmil-
jö, något som är enligt lag förbjudet. 
Stressen och risken för förslitnings-
skador skulle öka, arbetsvariatio-
nen sett över dagen minska. Dessut-
om förstod vi att det skulle bli svårt 
att få ut all post.

De förtroendevalda på arbets-
platsen informerade på ett antal 
morgoninfon tydligt ut att Seko 
var oenigt med arbetsgivaren.  Någ-
ra dagar innan den nya organisa-
tionen skulle gå igång genomfördes 
dessutom ett kort medlemsmöte på 
arbetsplatsen.

– Samtidigt som vi var tydli-
ga med att vi självklart skulle göra 
ett så bra som jobb som möjligt var 
enigheten stor om att försöka job-
ba rätt. Hanns brevbärarturen inte 
med inom arbetstiden skulle vi an-
tingen skriva upp övertid eller helt 
enkelt följa vårt schema och köra 
tillbaka med posten.

Facit

– I någon dag fungerade den nya 
organisationen, sedan började vi 
se precis de problem vi varnat för. 
Brevbärarna varken hann eller or-
kade med.

Avstämningsdatum för hur den 
nya organisationen fungerade hade 
planerats in med ett par veckors 
mellanrum. På det andra av dessa 
presenterade Björn och en av de 
fackliga utfallet av en egen enkät 
de gjort med de anställda.

– Vi ställde ett antal frågor om 
bland annat hur den nya organisa-
tionen påverkat arbetsmiljön och 
stressen, om den anställde jobbat 
övertid eller vid något tillfälle kört 
tillbaka med outdelad post från tu-
ren. Jag gjorde en PowerPoint-pre-
sentation för arbetsgivaren av utfal-
let, som var entydigt.

Under mötet beslutade arbetsgi-
varen att göra viktiga förändringar 
i den nyss genomförda organisatio-
nen. Förändringar som låg helt i lin-
je med både Seko, skyddet och med-
lemmarnas uppfattningar.

– Arbetsmiljön på arbetsplatsen 
och våra förutsättningar att göra 
jobbet fullt ut blev bättre. Det är 
starkt av arbetsgivaren att utan pre-
stige och låsningar lyssna på oss och 
medlemmarna. Jag tycker att detta 
visar hur viktigt det är att i sam-
band med omorganisationer verk-
ligen stå upp för arbetsmiljön och 
medlemmarna. ■

På arbetsplatsen vid förändringar: 

– Arbetsmiljön får inte försämras
– det är oerhört viktigt att vi är aktiva i samband med organi-

sationsförändringar på våra arbetsplatser, arbetsmiljön får inte 

försämras. 

 det säger Björn Rikberg, skyddsombud och en av fyra fackligt 

förtroendevalda för Seko på brevbärarkontoret kungsgatan 66 i 

Uppsala.

Fakta om otrygga 
anställningar 

>>> fortsättning från sid 7

Vid 1990-talets början hade 
475 000 unga en tillsvidarean-
ställning (fast anställning), 20 
år senare hade antalet minskat 
till omkring 200 000. Samtidigt 
har de tidsbegränsat anställda i 
samma ålder ökat från omkring 
210 000 till 275 000.

Arbetare med otrygga anställ-
ningar rapporterar sämre genom-
snittlig hälsa än de med trygga 
anställningsformer. Tillfälliga an-
ställningar kan dessutom förkorta 
livslängden. I rika industriländer 
som Norge och Finland löper de 
tillfälligt anställda enligt studier 
20 till 60 procents större risk att 
dö under den närmaste tioårspe-
rioden än tillsvidareanställda.

Bland unga arbetare med tids-
begränsad anställning är bara 
28 procent medlemmar i facket, 
jämfört med 48 procent av dem 
med tillsvidareanställningar.
Den som har en otrygg anställ-
ning riskerar en rad problem: 
svårighet att få bostad, svårare 
att kvalificera sig för a-kasseer-
sättning, lägre sjukpenninggrun-
dande inkomst, känslan av att 
inte riktigt ”tillhöra” arbetsplat-
sen och inte minst oron över att 
överhuvudtaget inte få fortsätta 
jobba.

Källor: 
Stoppa Skitlivet, strategier mot 
osäkra anlitandeformer – Shadé 
Jalali & Mats Wingborg
Vilken arbetsmarknad ska vi ha – 
Katalys rapport nr 3

Medlemsmöte Kungsgatan 66.

Björn Rikberg.

Information på väg 

Vi kommer att driva på för 
bra arbetstider i Rosersberg 
Seko kommer i en lång rad frågor att använda all sin 

tyngd och kraft åt att göra den nya terminalen i Rosers-

berg till en bra arbetsplats. Det kommer bland annat att 

handla om god arbetsmiljö, bemanning och delaktighet.

Arbetstider
 Men absolut viktigast blir till en början att driva på för bra och fungerande arbets-
tider. Ingen som tackat ja till att jobba på Rosersberg ska behöva ångra sitt beslut 
när väl det första schemat kommit. Därför kräver Seko att få inflytande i arbetet 
med scheman. Det gäller under perioden fram till uppstarten av Rosersberg, och 
det gäller därefter.

Nattarbete
Vad gäller nattarbete menar vi att koncentrerade arbetsperioder varvade med så 
många lediga nätter som möjligt är viktigt för återhämtningen. Med tanke på att 
de flesta av oss kommer att få klart längre restid till vår nya arbetsplats blir fung-
erande och sammanhållna scheman viktigare än någonsin.

Uppsala och Tomteboda
Självklart kommer vi också att fortsätta förhandla scheman precis som tidigare i 
Uppsala och på Tomteboda. Att mycket fokus läggs på Rosersberg får inte inne-
bära att våra nuvarande arbetsplatser ”lämnas åt sitt öde”.

Till samtliga anställda på 
Tomteboda- och Uppsalaterminalerna

Seko Posten

105 00 Stockholm 
sekoposten@posten.se 
www.seko.se/posten

Klubb Tomteboda

Thomas Pettersson 
010 - 436 60 16 
thomas.pettersson@posten.se

Sektion Uppsala

Zenita Bratt 
zenita.bratt@Posten.se 
010-436 36 48

Blad som kommer att delas ut till 
samtliga anställda på brevtermi-
nalerna i Uppsala och Tomteboda 
under februari–mars.
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Riksklubb:

Seko klubb Admin & Specialister
Terminalvägen 14, 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 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@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: 010-436 12 86
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
styrelsen@logistikklubben.se

Seko klubb logistik Syd
Box 50301, 202 13 Malmö
Tel: 070-980 92 07
bo-goran.akesson@posten.se

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 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
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: 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
jan.svanberg@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
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
peter.ekroth@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: 031-15 62 31
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

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
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