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Ur innehållet

Försäkringspengar 
överraskade
Flera medlemmar som har råkat 
ut för ett olycksfall, max tre år 
tillbaka i tiden, har prövat sitt 
ärende hos Folksam och fått ut 
ersättning. Sid 3

Belastningen på 
Postens anställda 
fortsätter att öka
Mest utsatta för stress är brevbä-
rare, då i synnerhet yngre kvin-
nor. I vissa åldersintervall uppger 
så många som 52 procent att 
man är stressad ofta eller mycket 
ofta. Sid 4–5

Svårare att planera 
semestern
– Att splittra familjerna under 
den viktigaste tiden av rekrea-
tion, känns inte som någon god 
personalpolitik, säger Mats Lööf., 
SEKO Posten Sid 6

Fototävling
Du behöver inte vara proffsfoto-
graf, tävlingen är öppen för alla 
medlemmar. Bra bilder kan ge 
fina priser. Sid 9

Nu kan du även 
hitta oss på
Facebook

Vid senaste styrelsesammanträdet 
för PostNord meddelade koncern-
chefen Lars Idermark han lämnar 
befattningen som verkställande di-
rektör och koncernchef. Idermark, 
som har varit vd för PostNord se-
dan 2010, kommer nu att i stället att 
bli VD för skogskoncernen Södra.

– Arbetet i PostNord har varit ko-
lossalt stimulerande och jag har ett 
oerhört bra samarbete med styrelse-
ordföranden och övriga styrelsele-

damöter, ledning och medarbetare, 
säger Idermark i ett pressmeddelan-
de från PostNord.

Han säger vidare:
– PostNord befinner sig nu i en 

intensiv omställningsfas där vi ut-
ifrån vår nyligen fastställda kon-
cernstrategi arbetar med att anpassa 
vår mailaffär till nya förutsättning-
ar samtidigt som vi utvecklar vår 
logi stikaffär. Det här är naturligtvis 
ett arbete jag kommer sakna.

SEKO Posten menar att Ider-
mark i mångt och mycket har va-
rit lyhörd för fackets synpunkter 
på hur verksamheten bör bedrivas, 
och det har också gjort honom till 
en uppskattad chef

– Vi har haft ett bra samarbe-
te med Idermark, säger Affe Mell-
ström, ordförande för SEKO Posten.

Fler kommentarer från SEKO Posten 
finns på sidan 3

Lars Idermark lämnar PostNord
SEKO Posten: ”Vi har haft ett bra samarbete”

Lars Idermark kommer inte att peka med hela handen särskilt mycket längre som VD för PostNord. Den 11 december 
meddelade Idermark att han snart kommer att lämna sin post. Exakt när detta blir är ännu inte bestämt.

https://www.facebook.com/SekoPosten?fref=ts
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2012 blev året då ett antal heliga principer för 
svensk fackföreningsrörelse bröts. I SAS tvinga-
des facken in i en situation där frågan om bola-
gets överlevnad hängde på att de anställda sänk-
te löner och försämrade sina villkor. Utan att 
jag har alla detaljer, framstår det ändå tydligt 
att SAS ledning och styrelse, men också äga-
re, är fega och inkompetenta när man försät-
ter fackföreningarna och hela företaget i en så-
dan situation.

Att skillnader i löner och villkor inom flyg-
branschen är ett stort problem förnekas inte av 
facken inom SAS. Men att lösa den frågan ge-
nom en extrem utpressningssituation, är nog 
det mest bedrövliga jag har upplevt i modern 
tid från en arbetsgivare. Ledning och styrelse 
abdikerade och lämnade över det fulla ansva-
ret för företagets överlevnad till de anställdas 
representanter.

PostNord har vissa likheter med SAS. Storä-
gare i bolaget är nordiska stater, även om det i 
SAS också finns privata ägare. Det finns andra 
likheter också och många funderar nog om det 
finns planer på liknande försök till utpressning 
mot anställda inom PostNord, särskilt med tan-
ke på de krisbudskap som ständigt serveras till 
personalen. Tack och lov har jag ännu inte hört 
talas om något sådant från lednings- eller sty-
relsenivå. Man ska dock inte vara helt säker, för 
visst finns det arbetsgivarföreträdare som kän-
ner sig inspirerande av situationen i SAS.

Inom SSAB har parterna träffat avtal om att 
under en period arbeta 80 procent av heltid och 
få 90 procent i lön. Lösningen liknar ”80-90-
100” för äldre brevbärare, som vi överenskom-
mit om under 2012. Men det finns en mycket 
avgörande skillnad. Inom SSAB är lösningen 
kollektiv och tvingande, vår lösning har varit 
individuell och frivillig

Syftet med avtalet inom SSAB är att under en 
tid kunna möta en kraftig nedgång i efterfrågan 
och sysselsättning. Genom att minska arbets-
tid och lönekostnader hoppas parterna kunna 
”övervintra under den bistra tiden”, utan stora 
uppsägningar.

Det här är inget industrifacken önskar och 
jag vill inte alls döma andra fackföreningars 
ställningstaganden. Med tanke på att flertalet 
inom SSAB vid arbetslöshet får ut cirka 50 pro-
cent av sin lön från den a-kassa som regeringen 
Reinfeldt förstört, måste man förstå att man le-
tar lösningar som är mindre ekonomiskt smärt-
samma. Men visst finns risken att krisen blir 
längre än vad man kunnat förutse och visst kan 
det trots krisavtal sluta med att det blir upp-
sägningar.

Vi har inte fått några framstötar om krisavtal 
i PostNord. Vill ändå redan nu tydligt och be-
stämt säga att det inte är någon mening att ar-

betsgivaren funderar över att komma med för-
slag i den riktningen. Våra medlemmars löner 
och villkor är på nivåer där det inte finns nå-
got utrymme för försämringar och det finns 
inga problem med stora skillnader inom bran-
schen. Nedgången i brevvolymerna orsakas inte 
av konjunktursvackor, det är teknik och ändrat 
kundbeteende som gör att intäkterna från brev-
affären minskar.

Om man backar till SAS så känns det väl inte 
som att det finns så mycket att hämta från SAS 
om hur man ska driva en nordisk koncern på ett 
bra sätt. Däremot finns exempel från SAS över 
hur man inte bör göra. Utöver feg utpressning 
mot facken, verkar företaget också tagit täm-
ligen lång tid på sig för att komma på att man 
endast behöver ett huvudkontor. SAS bildades 
1946 och inför konkurshotet 2012 fick man den 
lysande idén att lokalisera huvudkontoret till en 
ort! Inser att jag borde tagga ned förhoppning-
arna om att PostNord snabbt ska bli en koncern 
med ett huvudkontor och med en overhead som 
står i proportion till verksamheten i övrigt. Har 
SAS behövt 66 år för att förstå att ett huvudkon-
tor räcker, är det kanske optimistiskt att tro att 
PostNord ska fixa detta på 4-5 år. Men med tan-
ke på att koncernen varje år kraftigt minskar an-
talet anställda i produktionen kommer jag att 
fortsätta framföra krav om anpassning av över-
byggnaden och ett gemensamt huvudkontor.

Låt oss hoppas att influen-
serna från SAS kan begrän-
sas, både när det handlar 
om försämring av löner 
och villkor men också i 
fråga om overhead-
kostnader och 
lokalisering av 
huvudkontor. 
Låt oss ock-
så hoppas 
att svensk 
fackfören-
ingsrörel-
se trots ett 
kärvt ekono-
miskt läge kan 
stå upp för de fack-
liga kärnvärdena och 
att vi med hjälp av sam-
manhållning kan åstad-
komma ett bra resultat i 
avtalsrörelsen 2013.

Önskar alla en God Jul 
och ett Gott Nytt År!

 Affe Mellström
 Ordförande
 SEKO Posten

Ett mörkt år för fackets heliga  principer
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Vi vill att du ska lova oss fack
anslutna att frånsäga dig rätten 
till alla de förmåner som vi och 
våra föräldrar förhandlat oss till, 
som även kommit dig tillgodo.

■■ Börja med att frånsäga dig alla 
framtida löneförhöjningar , 
arbetstidsförkortningar  och 
semesterersättningar .

■■ Frånsäg dig även rätten till 
avtalspensionen  du ska få vid 
din pensionering.

■■ Frånsäg dig också rätten till alla 
övriga avtalsförsäkringar.

Gör dessa uppoffringar, för du vill 
väl inte rida på någon annans  rygg?

Eller?
Sveriges riksdag har beslutat att ar-
betsmarknades parter ska göra upp 
om villkoren på arbetsmarknaden. 
Arbetsgivare går med i en arbetsgi-
varorganisation. Vad gör du? ■

du som svär att aldrig 
gå med i facket…

Positiv inställning till facket viktigt 
krav när ny VD ska rekryteras
Lars Idermark lämnar 
alltså PostNord efter 
en mycket kort tid 
som Vd och kon
cernchef – bara lite 
drygt två år. Nu ska 
han i stället bli Vd 
för skogskoncernen 
Södra.

Enligt SEKO Posten finns det ingen anledning 
att ifrågasätta anledningen till Idermarks beslut 
att lämna PostNord.

– Han säger ju själv att skogsindustrin ligger 
honom varmt om hjärtat samt att han vill tillbaka 
till sina hemtrakter och slippa pendla. Det finns 
inget att tillägga kring detta från vår sida, säger 
Affe Mellström, ordförande för SEKO Posten.

Innebär detta att effektiviseringarna inom Post
Nord avstannar?
– Nej, jag utgår från att det fortsätter. Det är vik-
tigt att man även med en ny VD fortsätter att ef-
fektivisera också inom administrationen och inte 
bara i produktionen.

Kommer tempot i fu
sionsarbete att påver
kas?
– Jag förutsätter att det 
inte blir så. Att fortsät-
ta detta arbete är avgö-
rande för att långsiktigt 
trygga våra medlem-
mars villkor och an-
ställningar. Tempot var 

lågt före Idermark, men höjdes dramatiskt när 
han hade tillträtt. Det är viktigt att hålla tem-
pot också i avvaktan på att ny VD är rekryterad.

Hur påverkar detta samarbetet mellan företags
ledning och SEKO?
– Vi har haft ett bra samarbete med Idermark. 
Det som är ett viktigt krav från vår sida i en re-
krytering, är att det blir en VD som har en posi-
tiv inställning till fackligt samarbete. Jag är över-
tygad om att ingen VD kommer att lyckas leda 
PostNord utan förtroendefulla relationer med 
SEKO och andra fackförbund, säger Affe Mell-
ström. ■

Pengar från försäk-
ringen ”olycksfall 
fritid” överraskade 
medlemmar

tack vare SEKO Postens 
medlemsutbildningar har fler 
medlemmar fått kännedom om 
att de eventuellt haft pengar 
att hämta via försäkringen 
”olycksfall fritid” som ingår i 
medlemsavgiften.

Vi har nu haft ett antal medlemmar 
som har råkat ut för ett olycksfall, 
max tre år tillbaka, som prövat sitt 
ärende hos Folksam och fått ut er-
sättning.

Det som krävs för att du ska få 
ersättning är att du har besökt lä-
kare för ditt olycksfall. Ersättning-
ens storlek kan variera beroende på 
skadans art.

Den här försäkringen kan du 
även teckna den för din partner för 
endast 38 kronor per månad.

Vänta inte när du råkat ut för 
något utan kontakta läkare och 
ring sedan Folksam, telefon 0771-
960 960.

Vill du bara ha mer informa-
tion från Folksam är telefonnum-
ret 0771-950 950.

Försäkringen gäller:
■■ Olycksfallsersättning
■■ Akutersättning
■■ Sjukhusvistelse
■■ Tandskador
■■ Rehabilitering
■■ Kroppsskadeersättning
■■ Invaliditetsbelopp 200 000 kro-

nor. ■

Idermark lämnar sin 
post…

KäLLA: ArBETETSMArKNAD.SE

… vem som efterträder 
honom är ännu ej klart.

?

därför är du med i facket
– medlemskap och avtal ger mer

Medlem utan 
kollektivavtal 
4. Förhandlingsstöd
7. Rättshjälp
10. Fackets försäkringar

Men avtalet gäller inte och 
därför har denna medlem 
inte rätt till 1, 2, 3, 5, 6, 8  
och 9 (se till höger).

Medlem med 
kollektivavtal 
1. Kan själv hävda avtalet
2. Löneskydd
3. Löneökning
4. Förhandlingsstöd
5. Medbestämmande
6. Tolkningsföreträde
7. Rättshjälp
8. Skadestånd
9. Kollektiva försäkringar
10. Fackets försäkringar

Ej medlem  
ej kollektivavtal
Den oorganiserade med 
en arbetsgivare som inte 
tecknat kollektivavtal står 
naken.

Ej medlem med 
kollektivavtal 
9. Kollektivavtalade 

försäkringar  gäller.

Den oorganiserade har inte 
rätt till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
och 10 (se ovan). Facket 
kan välja att hävda avtalet.
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Arbetsmiljöenkäten är ett av de 
instrument som Posten an-

vänder sig av för att undersöka vad 
medarbetarna tycker om sin arbets-
miljö. I årets enkät har 90 procent av 
Logistik och 86 procent av Medde-
lande svarat. Ett av de värden som 
försämrats värst, rörande både Lo-
gistik och Meddelande, är det som 
rör belastning.

– Det är otroligt allvarligt, sär-
skilt som man kan se att det är en 
del i en negativ utveckling som på-
gått under några år, säger Stefan 
Fougt som är huvudskyddsombud 
för Posten Meddelande.

Brevbärare mest utsatta
Mest utsatta för stress är brevbä-
rare, då i synnerhet yngre kvin-
nor. I vissa åldersintervall uppger 
så många som 52 procent att man 
är stressad ofta eller mycket ofta. 
Stress och belastning på nacke, ax-
lar och rygg är de mest alarmeran-
de områdena där försämring upp-
visats. Där är det mycket viktigt att 

alla åtgärder som går måste sättas 
igång. Om denna utveckling fort-
sätter kommer många av de anställ-
da att drabbas av arbetsskador som 
blir svåra eller omöjliga att reparera.

Arbetsklimatet är en annan 
mycket viktig rubrik i undersök-
ningen. I enkätsvaren från Medde-
lande ser man att små förändring-
ar till det bättre har skett gällande 
rutiner och stämning på arbetsplat-
sen. Lokala avvikelser finns dock, 
skrämmande nog anser omkring 58 
procent på terminalen i Härryda att 
de inte kan ta de pauser de behöver.

På Logistik-sidan uppvisar sva-
ren att försämringar har skett. Ru-
tinerna för introduktion, möjlighet 
att ta de pauser som behövs samt fö-
rekomst av kränkande särbehand-
ling har fått ett sämre utfall. Det här 
är mycket viktiga frågor som man 
måste ta hand om. Helt hopplöst är 
det dock inte, fler upplever att stäm-
ningen har blivit bättre på arbets-
platsen och mindre andel har ut-
satts för våld och hot.

Kränkande särbehandling
Generellt sett visar svaren på att ar-
betet med jämställdhet och mång-
fald fungerar sämre. Förekomsten 
av sexuella trakasserier har visser-
ligen minskat. Det är ingen större 
minskning men ändå väldigt posi-
tiv om man jämför med den krafti-
ga ökningen som fanns förra året.

– Det som också är anmärk-
ningsvärt är att när det gäller krän-
kande särbehandling och sexuella 
trakasserier, som vi har en tydlig 
nolltolerans mot, så förekommer 
det fortfarande på våra arbetsplat-
ser. Det måste ställas tydliga krav på 
aktiviteter för att minimera och ta 
avstånd från dessa oacceptabla ut-
tryck, för om vi menar allvar så bor-
de siffrorna sjunka i allt snabbare 
takt, säger Stefan Fougt, huvud-
skyddsobud inom SEKO Posten.

En positiv nyhet är dock att allt 
fler tycks veta vilka som är skydds-
ombud. Få vet dock om att det finns 
handlingsplaner och tyvärr verkar 
det också som att de handlingspla-
ner som finns följs upp allt sämre. 
Här finns det utrymme för klara 
förbättringar. Särskilt då på Härr-
ydaterminalen, där 66 procent upp-
ger att de känner sig stressade ofta 
eller mycket ofta. Här har man från 
terminalledningens sida varit ovil-
liga att ta med problemet i den lo-
kala handlingsplanen.

Viktigt att jobba rätt
En sammanfattning av enkätens 
resultat är att den fysiska och psy-
kosociala belastningen blir allt hö-
gre för varje år. Försämringen som 
skett i år är visserligen inte lika stor 

som förra året, men den sker utifrån 
ett ansträngt läge. Det måste till en 
rad aktiviteter, lokala såväl som cen-
trala, för att råda bot på den situa-
tion som råder idag. Det går inte att 
blunda för fakta.

Naturligtvis måste utrustning 
och organisation på bästa sätt främ-
ja en god arbetsmiljö, men aktivite-
ter som pausgympa, arbetsvariation 
och ergonomiutbildning måste till-
komma. Hur många åtgärder som 
än uppfylls så krävs det ändå att 
vi arbetar rätt. Det kan vara hur vi 
lyfter, att vi inte kör för fort, inte 
springer i trappor eller bryter mot 
trafikregler. Om du jobbar på ett fel-
aktigt sätt för att rädda en dålig pla-
nering eller framförhållning kan du 
skada dig själv eller andra i din om-
givning!

Man kan fortfarande utläsa att 
vi i huvudsak trivs med stämning-
en på arbetsplatsen och med arbets-
kamraterna. Det är viktigt, och det 
är också nödvändigt att vi respek-
terar varandra. Vi måste hålla ihop 
för att skapa en kultur på våra ar-
betsplatser där det är naturligt att 
jobba rätt.
Samtidigt är det förstås nödvändigt 
för arbetsgivaren att reagera på de 
kraftiga signaler som arbetsmiljö-
enkäten ger uttryck för! ■

Såväl den fysiska som den psykosociala belastningen inom 

Posten fortsätter att öka. det visar den arbetsmiljöenkät som 

genomfördes under 2012 och som nu har sammanställts.

Belastningen på Postens 
anställda fortsätter att öka
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Den nya arbetsplatsen kommer då 
att ligga i det gamla varvsområdet 
där Volvo idag bygger bilar. Om det 
blir av så kommer man ha tre depåer 
kopplade till denna enhet. De plane-
ras till Munkedal, Uddevalla Cen-
trum och Ljungskile. Fler nyheter 
kommer framöver om hur arbetet 
med detta fortgår.

Från SEKO:s sida har det länge 
påtalats att det är viktigt att hitta 
synergier mellan Postens olika af-
färsområden. Främst gäller det mel-

lan Logistik och Meddelande. Det 
viktigaste för Posten är att man 
kan hitta lätta effektiviseringar, till 
exempel att ha gemensamma om-
klädningsrum, kök och toaletter 
med mera. Andra exempel är att 
man ska köra till avtalskunder en-
bart en gång, istället för två gånger.

Men sådana synergier innebär 
inte bara ökad effektivitet utan ock-
så en ökad kompetens och en högre 
anställningsbarhet för våra med-
lemmar. Det kan också vara bra att 

jobba mer mellan affärsområdena 
för att öppna upp för framtida re-

habiliteringsfall och förenkla vid 
eventuell övertalighet. ■

SEKO ser positivt på utökat 
samarbete  inom Posten

I Posten har det sen urminnes tider 
varit praxis att man själv kommer in 
med semesterönskemål som sedan 
beviljas eller förändras efter dialog 
på arbetsplatsen.

– Vi har nu förstått att man ge-
nomfört en förändrad hantering på 
ett antal arbetsplatser och att an-
dra är på väg. SEKO Postens upp-
fattning är att detta är ett djupt in-

grepp i den lilla möjlighet man har 
som anställd i Posten att påverka 
sin arbetssituation, säger Mats Lööf, 
SEKO Posten.

Ingen god personalpolitik
Med semesterperioder menas att 
man normalt fastställer två semes-
terperioder för sommaren. En tidig 
och en sen period. Sedan placeras 

man in i en av dessa, och nästa år 
är man i den andra perioden. SEKO 
är inte tillfreds med denna utveck-
ling. Att få vara med och påverka 
sin sommarsemester efter familjens 
behov är oerhört viktigt och att ta 
ifrån personalen den lilla möjlighe-
ten att påverka arbetstiden, genom 
inflytande över semesterförlägg-
ningen, är orimlig.

– Att splittra familjerna under 
den viktigaste tiden av rekreation, 
känns inte som någon god perso-
nalpolitik, säger Mats Lööf.

Vad är då arbetsgivarens vinst av 
detta förfaringssätt? SEKO Posten 
menar att det i huvudsak är lättja. 
Att slippa semesterplaneringen är 
givetvis väldigt behagligt.

– Vi hoppas att samverkande 
parter på alla nivåer kommer över-
ens om att fortsätta ge personalen 
inflytande som vi alltid har gjort i 
Posten, då sommaren dessutom är 
den period med minst post och att 
det då är lättast att hitta ersättnings-
personal, säger Mats Lööf. ■

Allt svårare att själv planera sin semester 

I Uddevalla kan förhoppningsvis SEKO:s önskan om ökat samarbe
te inom Posten snart gå i uppfyllelse. Inom kort kan det nämligen 
bli så att Logistiks arbetsplats i Uddevalla, och Meddelandes tre 
brevbärarkontor i området, kommer slås ihop till en arbetsplats.

Möjligheten att planera sin egen semester minskar för många 
anställda  inom Posten. det är en utveckling som SEKO Posten  
finner  orimlig.
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Bli medlem för 50 kr.
Surfa in på www.seko.se

SEKO POStEN Lär aV daNSKa  FacKEt

I danmark har man sedan länge arbetat 
med en form av teambaserat arbetssätt 
under namnet Selvbaerende team (SBt).

SEKO Posten kommer att dra nytta och lärdom 
av de erfarenheter som motsvarigheten i Dan-
mark – 3F post har av teambaserat arbetssätt. 
Vi har därför ställt några frågor till Lars Chem-
nitz som är ordförande i 3F post.

Hur länge har ni arbetat med SBT i Danmark?
– I slutet av 90-talet beslutade ledningen i Post 
Danmark införa TQM – eller TIK, som det se-
dan kom att heta i Post Danmark, som en all-
män styr- och ledningsprincip.

Hur förbereddes införandet av SBT i Post Dan
mark?
– Genom ett stort informations- och utbild-
ningsprogram. I en första omgång riktades 
programmet mot ledningen, där det fanns fast-
ställda regler som de skulle följa, bland annat 
bestämdes det att man skulle genomföra mät-
ningar och uppföljning. Efter det lanserades 
ett ganska omfattande program med syfte att 
engagera medarbetarna.

Vad har varit bra med SBT?
– Det har inneburit ett kompetenslyft för 
många anställda. Kanske viktigast av allt är 
att de anställda nu ser det som en självklarhet 
att medverka till hur de dagliga uppgifterna 
ska lösas. Även förståelsen för verksamheten är 
större med SBT än det gamla ledarskapet och 
arbetsmiljön mer tillfredsställande.

Vad har varit mindre bra med SBT?
– Det är för få saker som teamet kan ändra. 
När budgeten är hårt pressad, har chefen/le-
daren svårt att komma ihåg att SBT är ett stra-
tegiskt val för företaget att överleva. Vilket i 
sin tur utlöst besvikelse och frustration bland 
de anställda.

Hur har chefsrollerna förändrats?
– Vägen från ”kommando-ledarskap” till 
coachroll har varit och är fortfarande en stän-
dig utmaning för ledningen. Vissa chefer har 
också ansett att man med SBT inte längre be-
höver förhandla med facklig representant. Men 
i det stora hela, är cheferna mer engagerande 
och mer positiva i sina roller än tidigare.

Vad ska vi tänka på när teambaserad organi
sation ska införas i den svenska verksamheten?
– Rollen för de fackliga representanterna har 
blivit annorlunda, men inte mindre. Gemen-
sam förståelse från chefen och för förtroende-
mannens nya roll är viktig för att TBO inte ska 
bli ett ”slagfält”.

teambaserad organisation ska 
införas  i hela PostNord
Med syfte att öka delaktigheten och enga
gemanget från alla anställda har ledningen 
beslutat att man i hela koncernen ska ar
bete med ett teambaserat arbetssätt. I den 
samverkan som föregått beslutet har SEKO 
och övriga fackliga organisationer ställt sig 
positiva till arbetsgivarens förslag.

– Både vår upplevda bild och resultatet av Focus-
mätningarna visar mycket tydligt att känslan av 
delaktighet är ett område där det krävs stora för-
bättringar, säger Affe Mellström, ordförande för 
SEKO Posten.

ökad delaktighet
Förhoppningen är att ett teambaserat arbetssätt 
ska kunna bidra till ökad delaktighet, men att det 
krävs mer än så för att alla anställda ska känna 
sig hemma i det vardagliga arbetet. Det krävs på 
många håll ett radikalt förändrat och utvecklat 
ledarskap.

– Cheferna måste gå från att utöva kontroll 
och ”peka med hela handen” till ett coachande 
ledarskap där man litar på och uppmuntrar både 
teamet och individen till att ta egna initiativ, me-
nar Mellström.

Inget utrymme experiment
Redan idag är många chefer bra på detta, andra 
kan bli det om de ges rätt förutsättningar och 
får chans till utveckling. Avgörande är också att 
företaget arbetar med en struktur där roller och 
ansvar för chefer är tydliga.

– Vi har mycket dålig erfarenhet av organisa-
tioner där chefsrollerna är luddiga och otydliga. 
Sådana experiment finns det inget utrymme för i 
en organisation som under hård press genomgår 
enorma förändringar, säger Affe Mellström. ■

Lars Chemnitz, ordförande i 3F post.
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Produktionsarbetet inom 
Meddelande ska förändras i 
framtiden. Just nu pågår diskus
sioner om hur förändringarna 
ska utformas. Just nu framstår 
Göteborg som den region med 
klarast bild av vad man vill.

Hur Produktionsarbetet inom Med-
delande ska se ut i framtiden beror 
på vilken väg man väljer. Ett sätt är 
att centralisera vissa arbetsuppgif-
ter direkt till terminalen, istället för 
att de ska finnas ute i brevbäringen. 
Det andra är att man slår ihop flera 
av dagens brevbärarkontor till stora 
enheter. Idag startar man också upp 
ett antal depåer som enbart har brev-
bäring. I dagsläget finns det sex de-
påer i full drift och fem ytterligare är 
planerade. På de depåer som är igång 
har man alltså endast brevbäring.

trångt på terminalen
I dag har man redan börjat med 
att ta in försorteringen för tre kon-
tor, men det finns planer på att ta 
in fler kontor. Man har också bör-
jat göra värdehanteringen för fem 
kontor direkt i värdet på termina-
len. Även boxsortering och avtals-
körningar för ett antal närliggande 
kontor görs direkt från terminalen.

– Fördelen med det här arbets-
sättet är att man jobbar mer över 
gränserna mellan terminal och 
brevbäring. Men nackdelen är att 
det försvinner jobb med annan ka-
raktär ifrån brevbäringen på berör-
da kontor. Dessutom börjar det bli 
trångt på terminalen. Får man verk-
ligen in mer verksamheter, utan att 
se över helheten, undrar Claes Sö-
derling, SEKO Posten.

Färre brevbärarkontor
När det gäller brevbäringen så finns 
planer att minska dagens cirka 50 
arbetsplatser och 34 produktions-
områden. Istället ska det finnas cir-
ka 18 brevbärarkontor med runt 60 
depåer kopplade till dessa arbets-
platser. Detta är något som förvän-
tas vara klart runt 2018.

– Det innebär att flera kontor 
som de ser ut idag läggs ner och 
personalen flyttas till ett storkon-
tor, men emellanåt har man några 
arbetspass på en depå. Vissa post-
nummer kan komma att splittras 
upp på flera enheter, säger Claes 
Söderling.

Sämre säkerhet
När man att lägger ner kontor och 
flytta dem till större enheter inne-

bär det att flera anställda får betyd-
ligt längre till jobbet än innan. En 
annan negativ aspekt är säkerheten. 
Att det inte finns någon arbetsled-
ning på plats innebär att det inte går 
att hålla full koll på om alla kommit 
till jobbet, eller om alla kommit in 
från turen. Det är mer ensamarbete 
och betinget har kommit tillbaka.

– Från SEKO:s sida har vi som 
enda fackförening reserverat oss 
mot depåer. Depåer leder till att det 
ensidiga arbetet ökar för stunden, 
här sker bara brevbäring och då of-
tast främst med cykel. På moder-

kontoret blir det långa dagar med 
mycket kamning, varnar Claes Sö-
derling för.

Matkassar
Posten har nu också börjat se över 
ODR-hanteringen samt förbereder 
för säckhantering. Det allra senas-
te är att man har börjat dela ut mat-
kassar på måndagar. Det är ett bra 
alternativ, framförallt för de kontor 
som har enahanda brevbäring. Det 
innebär visserligen mer kvällsjobb, 
men också att heltiden kan behål-
las. ■

Kan bli som i Göteborgsregionen:

Förändringar inom Meddelande

Ny terminalstruktur 
för paket i Stockholm

Bygget av en ny paketterminal i 
Veddesta, Norra Stockholm har 
startat. Nät terminalen tagits i 
bruk i september finns det två 
terminaler för paketsortering 
i Stockholm. SEKO:s oro är att 
antalet deltidsanställda ska öka. 
Vi kommer att återkomma med 
ett utförligt reportage i ett senare 
nummer.

Protestlistor överlämnade till chefen 
Meddelande Produktion

SEKO Posten har i den centrala 
samverkansprocess som föregått 
beslutet reserverat sig och fram-
fört kravet att övertidsersättning 
ska utgå till de anställda som arbe-
tar den här lördagen och som nor-
malt inte har lördagstjänstgöring på 
schemat. Däremot har SEKO Posten 
inte haft några invändningar mot 
att post delas ut lördagen 22 decem-
ber, oenigheten handlar alltså ute-
slutande om ersättningen för arbete 
den här dagen.

Medlemmarnas reaktioner mot 
att det inte betalas övertid för dem 
som tvingas arbeta lördagen 22 de-
cember, har varit mycket kraftiga.

– Mot bakgrund av det starka 
missnöjet vill vi visa de centrala 
cheferna att SEKO:s reservation i 
den centrala samverkansprocessen 
har ett starkt stöd bland våra med-
lemmar på arbetsplatserna. Det är 
trist att arbetsgivaren valt att inte 
visa respekt för de anställda som får 
förkortad julledighet, genom att be-

tala ut en skälig ersättning. Dess-
utom känns det också minst sagt 
tveksamt om den modell Posten valt 
verkligen innebär minskade kostna-
der jämfört med att betala övertid 
till en begränsad mängd anställda 
som arbetar den här lördagen, sä-
ger Peter Ekroth, klubbordförande 
för brevbärare i region Stockholm 
Syd och en av de fackliga företräda-
re som överlämnade protestlistorna 
till Peter Brännström, som är chef 
för Meddelande Produktion. ■

den 15 november överlämnande några klubbordföranden i Stockholm ett stort antal 
protestlistor angående ersättningen till de anställda som tvingas arbeta lördagen 
22 december. det finns också namnunderskrifter från medlemmar ute i landet som 
spontant har hakat på det initiativ som tagits av klubbarna i Stockholmsområdet.
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Var med i 
SEKO Postens 
fototävling !
På SEKO Postens hemsida 
(www.seko.se/posten) pågår 
just nu en fototävling där du, 
som är medlem och arbetar 
inom Posten, kan vara med och 
tävla om fina priser.

Du behöver inte vara proffsfoto-
graf för att vara med, utan täv-
lingen är öppen för alla medlem-
mar. Fantasin sätter gränserna, 
men fotografierna som skickas 
in ska vara arbetsrelaterade, det 
vill säga att du fotograferar något 
som har med din arbetsplats eller 
yrkesroll att göra. Observera att 
du måste ta reda på vad som 
gäller på din arbetsplats och 
eventuellt begära tillstånd, då 
Posten har restriktioner gällande 
fotografering

Du får skicka in max två (2) 
stycken bilder och vi kommer att 
presentera de allra flesta bilderna 
på vår hemsida. Bilden/bilderna 
mailar du till oss på följande e-
postadress: sekoposten@posten.
se. Skriv ”fototävling” i ämnes-
fältet.

tänk på följande:
1. Bilderna ska vara relaterade till 

Posten och vår verksamhet.
2. Max två bilder per person får 

skickas in
3. Bilderna bör inte överstiga 5 

MB styck och det är bra om de 
är i JPEG-format.

4. Skriv i mailet vem som har 
tagit bilden, vilka eller vad 
bilden föreställer och var den 
är tagen.

Du som deltar i tävlingen god-
känner samtidigt att de bilder du 
skickar kan komma att publiceras 
på vår hemsida och i vår med-
lemstidning.

Vi kommer löpande att visa 
inskickade bidrag på vår hemsida 
och vinnarbilderna, som utses 
sedan av SEKO Posten. Vinnarna 
kommer att presenteras i nästa 
nummer av vår webbtidning. 
Totalt kommer 25 antal personer 
vinna ett var sitt presentkort. Mer 
information om hur tävlingen går 
till finns också på vår hemsida 
http://www.seko.se/posten.

Produktionsstrukturmeddelande (PSM):

Ett av Postens största projekt
Produktionsstrukturmedde
lande (PSM) är ett av Postens 
största projekt genom tiderna 
med investeringar i miljardklas
sen. Efter flera års arbete börjar 
slutfasen nu närma sig.

De första aktiviteterna drogs igång 
redan 2005.

– Projektet är Postens sätt att 
möta minskande brevvolymer, öka 
automatiseringen och minska an-
delen post med flyg och bil för att 
istället öka tågtransporter. Dessut-
om behöver sorteringsmaskinerna 
på brevterminalerna åtgärder då 
de börjar bli ålderstigna, säger Jan-
Erik  Rönnqvist från SEKO Posten.

Påverkar och ger konsekvenser
De nya terminalerna som byggs på-
verkar och ger konsekvenser i hela 
Meddelande och i synnerhet de 
närmast berörda regionerna. Verk-
samheten vid terminalerna i Karl-
stad och Västerås flyttas till den nya 
terminalen i Hallsberg och arbetet 
vid Uppsala terminal, Tomteboda 
och delar av Årstaterminalen flyt-
tas till Rosersberg.

– Arbetsplatser kommer att för-
svinna som en konsekvens av dessa 
två nya terminaler, samtidigt som 
nya kommer uppstå, förtydligar 
Jan-Erik Rönnqvist.

Kräver ansvarsfull omställning
I Hallsberg kommer cirka 300 per-
soner att arbeta och i Rosersberg 
cirka 500. Allra mest kommer brev-
bäringen att påverkas med föränd-
rade transporttider, ändrade stopp-
tider och en större andel ”färdig” 
post till brevbärarkontoret.

Ett livskraftigt företag är den 
bästa garanten för tryggade an-
ställningar, därför motarbetar inte 
SEKO all rationalisering. Samtidigt 
måste omställningsarbetet vara an-
svarsfullt och ske med respekt för in-
dividen. SEKO:s krav kan samman-
fattas med följande fem punkter:

■■ Heltid.
■■ Sammanhållen arbetstid.
■■ Arbetsvariation.
■■ God arbetsmiljö (som även inne-

fattar kompetensutveckling).
■■ Omställning.

I projektet deltar SEKO och skydds-
ombud i samverkan centralt, regi-
onalt, på berörda terminaler. Vad 
gäller Rosersberg, även i Rosers-
bergssamverkan. Motsvarande i 
Hallsberg är Forum Hallsberg med 
formell samverkan på regionen. På 
de berörda terminalerna har SEKO 
en gemensam grupp som bereder 
frågorna och jobbar för att föränd-
ringen ska bli så bra som möjligt för 
medlemmarna.

Skyddsombud medverkar
De nya terminalerna kommer att 
utrustas med det senaste inom ma-
skintekniken. Den handlar småbrev, 

stora brev, klump och ODR. De oli-
ka maskinerna ska knytas samman 
i ett fungerande flöde inom termi-
nalerna. Dessutom görs också arbe-
te kring utdelning: Vilka krav ställer 
utdelning på hur posten ser ut när 
den kommer från terminalen? Hur 
ska utearbetet organiseras? I alla 
delprojekt inom PSM, eller koncept 
som de kallas, har vi huvudskydds-
ombud som aktivt föreslår föränd-
ring och förbättringar där så krävs.

Terminalerna är under uppbygg-
nad. Den i Hallsberg kommer vara i 
full drift sommaren 2014 och den i 
Rosersberg kommer vara i full drift 
våren 2015. ■

PSM Hallsberg.

PSM rosersberg.
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Nya viktiga jobb ej 
ännu tillsatta – sök nu!

Ur SEKO Posten Södra Skånes tidning:
I vår eminenta interntidning från arbetsköparen, Nyhetsposten, presenteras 
många nya chefer och utnämningar. Man presenterar också ibland vad vissa 
chefer gör, typ. Dessa tjänster var med i förra numret av NyhetsPosten: 
kommunikationsrådgivare, koncernchefer, Key account managers, HR-direktörer, 
ställföreträdande HR-direktörer, projektansvariga för arbetet kring medarbetarskap, 
inköpschefer, affärsområdeschefer, chefer för enheten Road Freight Air & Ocean 
inom Logistik Sverige, produktchefer B2C inom Logistik, CIO:er PostNord, chefer 
för BIP Logistik, chefer för BIS, marknadsdirektörer, logistikchefer, projektledare 
för events och sponsring, BIS:ar, HR-strateger och förbundskaptener för svenska 
curlingförbund. Och jag höll på att glömma den nya CFO:n, det är ju en väldigt 
viktig position inom vår koncern att vi har en bra Central Food Organizzer.

Men vi märker att vissa tjänster inte har presenterats, kanske har man inte lyckats 
tillsätta dem. Vi publicerar därför lite annonser för bortglömda nyckelpositioner i 
koncernen här:

allround Key Suspender 
substitute PBh 

(paid by hour)

Du kommer ha en nyckelposition på din arbetsplats. 

Det är du som kommer vara den flexibla arbetskraf-

ten som alltid är villig. Du vet aldrig var du ska befin-

na dig, vad som förväntas av dig eller när du kan tän-

kas sluta. Ditt liv blir ett äventyr. Lönen är lite lägre 

än de flestas, men du ser ditt jobb mer som ett kall, 

och du är nöjd med att inte ha bundit upp dig. Du 

kan ibland få besked dagen innan om du behövs el-

ler inte, men du behöver ju inte grubbla på om du 

ska jobba, vi ringer ju och väcker dig om du behövs.

Execces overload commercial  

distrubiton manger

Du ska dela ut reklam vissa måndagar, ibland. Det-

ta är en av Postens nyckelpositioner och du får 112, 

86 kr i timmen, men vi tjänar mycket pengar på dig. 

Och det är ju viktigt

central recycling  
managment official 

(inom ramen för Odrprojektet dIc, disposal of överbliven reklam In containers)
Detta jobb är väldigt utvecklande, och det är lite som att vara polis, fast du jagar inte kriminella utan överbliven reklam. I huvudsak går det ut på att hål-la snyggt i garaget och slänga all överbliven reklam i containrar eller soptunnor. Jobbet har stora fram-tidsutsikter och i din ledarroll är det viktigt att du kan hålla många reklambuntar i luften samtidigt. Arbetet kräver en rygg av stål och väldigt hög smärttröskel. Lönen är precis lika hög som du har idag.
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God Jul & 
Got t N y t t År!

New tattooed rough  
mailman deliverer M2c  

(mail to customer)

Vi söker dig som är en välbyggd man med mycket ta-

tueringar, gärna piercing och hårväxt i ansiktet, men 

utan erfarenheter av att möta kunder. Du ska ock-

så klara av att snabbt sätta dig i respekt i olika tuffa 

bostadsområden. Du måste kunna tolka skissartade 

kartor som hastigt ritats upp på olika papperslappar, 

och vi ser helst att du tränar lite elitidrott på din fritid. 

Du ska kunna hantera alla fordon i höga farter och 

i alla terränger, även attacker från alla väderstreck. 

Lönen är så att du klarar dig, typ.

damage controll  prospect unitleader 
(K.E.F.taG specops)

Du kommer på denna befattning leda en ung grupp väldigt vältränade eftersändare. Arbetet är aldrig förutsägbart, ni kan skickas var som helst och ”lösa problem som uppstått”. I din grupp finns proffs-stämplare, rek och avi destruktörer, trollkarlar, su-perkammare och eftersändningssorterare, månglare och kalasarrangörer (som återskapar missade kalas på grund av inbjudningar som inte blivit utdelade, där även trollkarlar deltar deras närvaro brukar få ka-lasdeltagarna att glömma att kalaset redan varit på ett annat datum, och om inte så trollar de bort kun-derna helt och hållet). Det är viktigt att kunna samar-beta i gruppen och hålla tyst utåt. Ni kommer att pre-mieras ekonomiskt men ert arbete aldrig kommer att erkännas av någon. Om ni har varit på någon arbets-plats och ”löst ett problem med tre veckors ogjorda eftersändningar på fyra block” på 37 minuter, just i luckan då alla på arbetsplatsen är ute i brevbäring-en, det kommer aldrig att erkännas. Ni syns inte, ni finns inte, men kom ihåg – kunden har redan betalat för tjänsten som vi inte utför – ni är vårt sista hopp och den sista barriären från att hela Posten hamnar i programmet Plus avskyvärda soptunna!
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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: Skråvägen 2
Tel: 070-686 80 27
stefan.sondell@sekologistik.org

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

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

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

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

SEKO Klubb Logistik Göteborg
Exportgatan 16
422 10 Hisings Backa
Tel: 070-478 48 79
niklas.r.molin@gmail.com

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

SEKO Transportklubb H7H  
– Halland 7 härad
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 Norra Västerbotten
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: 010-436 63 62, 070-209 59 35
lennart.cedervall@posten.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEKO Klubb Post Gotland
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: 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 Post Växjö Region
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: 040-14 94 98
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
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