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”Om man inte vet 
var man ska är 
det ingen idé att 
skynda sig.  
Man vet ändå 
inte när man 
kommer fram...”

Nalle Puh

Ur innehållet

Arbetstidsbanken
Den 1 januari börjar avtalet om 
arbetstidsbanken att gälla. Vi 
reder ut en del frågetecken som 
redan har dykt upp.  Sid 4

Fokusmätningen
Resultatet från Fokusmätningen 
har klart. Svarsfrekvensen var 
hög men inte utfallet. Vi har ställt 
några frågor till Palle Juliussen, 
HR-direktör i PostNord Sid 5

Avtalsrörelsen 2012
har startat. Industrin sitter i 
förhandlingar och vi har på-
börjat arbetet med att ta fram 
avtalskraven. Vi har även gjort 
en sammanställning av senaste 
avtalsrörelsen. Sid 8–9

Arbetsgivaren har svarat positivt på 
SEKO:s förslag utan att det i nuläget 
finns några konkreta tankar kring 
hur en miljöbonus skulle kunna ut-
formas. Man har påbörjat ett arbe-
te som syftar till att hitta modeller 
kring hur anställda kan få ta en del 
den ekonomiska vinst som uppstår 
genom en lägre drivmedelsförbruk-
ning. 

Arbetsgivaren understryker 
dock att förväntningarna om hur 
mycket som går tillbaks till de an-

ställda måste hållas på en realistisk 
nivå. Vi förstår att en miljöbonus 
inte kommer att kunna vara något 
väsentligt tillskott i ”lönekuvertet”, 
men det är ändå viktigt att skapa 
modeller där de anställda får ta del 
av något som på samma gång vär-
nar om miljön och sänker företa-
gets kostnader.

- Bra att arbetsgivaren mottagit 
SEKO Postens initiativ på ett posi-
tivt sätt, säger Johan Lundh; för-
handlingsansvarig för affärsom-

råde Logistik. Även om vi inte har 
några illusioner om att det här kom-
mer att ge några stora ekonomiska 
utfall, är det ändå viktigt att det blir 
så bra att våra medlemmar verkli-
gen känner uppskattning om de 
bidrar till en bättre miljö och läg-
re bränslekostnader. Vi kommer 
att följa arbetet med att utforma en 
miljöbonus och hoppas på ett po-
sitivt samarbete med arbetsgiva-
ren i den här frågan, avslutar Jo-
han Lundh. ■

SEKO Postens förslag om miljö-
bonus får positiv respons

Posten har deltagit i tester av nya drivmedel

Tävling!
Har du kollat på SEKO Pos-
tens nya hemsida? Just nu 
har vi en tävling där du kan 
vinna fina priser.

Du hittar hemsidan och 
tävlingen på: www.seko.se/
avdelningar/posten 

SEKO Posten har föreslagit arbetsgivaren att koncernen ska införa någon 
form av möjlighet till miljöbonus för chaufförer och andra anställda som 
kör bil i sitt arbete och som därmed kan bidra till en positiv miljöpåverkan.
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Arbetsgivarna har en beundransvärd förmåga 
att hålla sig till ett gemenskapt budskap inför 
avtalsrörelser. Man överraskar sällan utan hål-
ler sig till ett fåtal väl inövade ledord som hand-
lar om global finanskris, minskad efterfrågan, 
konjunkturavmattning och dålig lönsamhet i 
företagen. Under 2010 fick man mothugg av fi-
nansministern eftersom det var valår och det 
låg i finansministerns intresse att beskriva lan-
dets ekonomiska läge som positivt och stabilt. 
Inför avtalsrörelsen 2012 kan vi inte hoppas på 
någon draghjälp i debatten från finansminis-
tern, det är alltför långt till nästa val och det 
dröjer nog innan Anders Borg väljer att återgå 
till den ljusa och positiva bilden som han be-
skrev innan valet 2010.

Man kan fundera mycket över utvecklingen 
bland arbetsmarknadens parter, det har hänt en 
hel del under senare år. Arbetsgivarsidan som 
rent ideologiskt alltid förespråkar olikheter, 
flexibilitet och lokal anpassning, uppträder med 
en närmast nordkoreansk enighet i sitt budskap. 
Med undantag från arbetsgivarnas svarta får 
Dag Klackenberg som är chef för arbetsgivar-
nas organisation inom detaljhandeln marsche-
rar de flexibla arbetsgivarna i takt. Klackenberg 
har fräckt nog tyckt att det är rimligt att kvin-
norna inom detaljhandeln åtminstone inte får 
ett sämre lönepåslag i kronor än vad männen 
i industrin får, en åsikt som väl sannolikt har 
upprört såväl arbetsgivare som fackliga företrä-
dare inom industrin. Almegas VD Jonas Milton 
har nog också fått några företagsledare och kan-
ske en och annan centralt placerad facklig före-
trädare, att sätta morgonkaffet i vrångstrupen. 
Han har i konsekvens namn påstått att den loka-
la lönebildning han förespråkar, också ska följas 
av lokal konflikträtt. Men utöver dessa herrar är 
arbetsgivaren strikt uniformerade i sitt uppträ-
dande, man kan verkligen se att lagmaskinen är 
vältrimmad inför säsongen. Det handlar inte så 
mycket om att förlita sig till kreativitet och inn-
ovation utan man litar mer på fysisk styrka och 
en väl sammansvetsad lagmaskin. 

Om man för ett ögonblick är oseriös nog 
och föreställer sig den stundande avtalsrörel-
sen i form av en viktig fotbollsturnering,  kan 
man se hur att LO och övriga huvudorganisa-
tioner på arbetstagarsidan väntar på den andra 
planhalvan. Här ser skadeläget värre ut och är-
ligt talat börjar en del av nyckelspelarna inom 
framför allt LO att bli lite till åren. Erfarenheten 
och speluppfattningen finns nog, men man har 
lite svårt med temposkiftningarna och man li-

tar väl mycket till att det som fungerat förr ock-
så ska fungera nu. Den tidigare styrkan med en 
oantastlig sammanhållning i laget känns inte 
lika klockren när industriförbunden inom LO 
tycker att dom är tillräckligt starka för att köra 
egna dribblingsraider på högerkanten. Nej, det 
känns som att arbetsgivaren har haft en bätt-
re försäsong och det känns också som att värl-
den har förändrats. Arbetsgivarna bygger nu sin 
framgång på styrka och sammanhållning, där 
ingen enskild stjärna får lysa mer än laget. Det 
är svårt att omedelbart och spontant hitta någ-
ra lysande stjärnor på LO-sidan, det som oro-
ar mest är att lagspelet inte verkar har fungerat 
på försäsongen. Men vi ska definitivt inte se det 
som att matchen är avgjord, alla vet att förbe-
redelser och träning är något helt annat än att 
spela viktiga matcher och stora turneringar. Det 
har hänt förr att storfavoriter har förlorat, inte 
minst där man underskattat en på papperet sva-
gare motståndare.  

Vår egen avtalsrörelse mot Almega och mot 
Posten kommer naturligtvis att påverkas av vad 
som händer på övriga arbetsmarknaden. Den 
här gången ligger vi dock tidsmässigt bättre i fas 
med svensk arbetsmarknad i stort, även om det 
rent praktiskt kanske inte är något önskeläge att 
ha ett avtal som löper ut den 31 maj.

När det gäller våra huvudfrågor ska jag na-
turligtvis inte gå händelserna i förväg då för-
bundets yrkanden ska diskuteras på en avtals-
konferens in december. I skrivande stund pågår 
också vår medlemsförankring i form av med-
lemsmöten och enkätsvar från medlemmarna. 
Men det skulle förvåna mig om inte frågor som 
lön i krontal, trygghets- och omställningsfrågor, 
arbetstids- och bemanningsfrågor inte kommer 
att framstå som viktiga frågor för SEKO:s med-
lemmar i Posten. När det gäller lönepåslag i kro-
nor har vi åstadkommit det både i 2007 och 2010 
års avtalsrörelser gentemot Posten. Däremot har 
vi inte lyckats med det i branschförhandlingar-
na gentemot Almega, vilket inte är bra med tan-
ke på att det riskerar att uppstå skevheter gente-
mot medlemmarna i Bring Citymail. Sanningen 
är att krontalspåslag är ännu viktigare i Bring 
Citymail eftersom genomsnittslönen där lig-
ger väsentligt under den genomsnittliga lönen 
i Posten. SEKO kan naturligtvis aldrig accepte-
ra att konkurrens mellan olika företag i samma 
bransch snedvrids genom olikheter i kollektiv-
avtal och det ligger i allas intresse att våra kam-
rater i Bring Citymail får en utveckling av löner 
och villkor som minst ligger i paritet med vad 
vi kan åstadkomma i Posten.

Varför är det nästan alltid ekonomisk kris 
och global Finansoro inför avtalsrörelser?
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Tyvärr kan vi inte i den kommande avtalsrörelsen heller räkna med någon draghjälp från en ar-
betsmarknad som lider av personalbrist. Tvärtom finns det risk för att den globala ekonomiska 
oron kommer att medföra en ökande arbetslöshet också i Sverige. Situationen i Posten är inte heller 
den att nyanställningar kommer att vara den mest frekventa aktiviteten i företaget. Även om man 
inte önskar det, är det klokast att ställa in sig på att vi kommer att bli färre anställda. Med den bi-
stra insikten är det givet att frågor som trygghet och personalomställning kommer att vara viktiga 
också i kommande avtalsrörelser. Det är inte omöjligt att arbetsgivaren också denna gång kommer 
med framställningar om att det måste bli billigare att avveckla personal. Det kan vi aldrig accep-
tera, däremot kan vi föra diskussioner om förändringar av 
nuvarande regelverk utan att det totala värdet försäm-
ras. Visst kan man ställa sig frågan om en chef med en 
månadslön på kanske 50 000 ska ha samma trygghet 
i regelverket som brevbäraren eller chauffören har 22 
000 i månadslön. Det finns säkert fler frågor att fun-
dera över, men helt klart är att vi aldrig kan medverka 
till generella försämringar i regelverket om trygghet vid 
övertalighet i ett läge där vi vet att företaget kommer 
att fortsätta minska antalet anställda. 

Vi fortsätter nu arbetet att förank-
ra våra krav och yrkanden inför av-
talsrörelsen 2012. Vi kommer också 
att på lämpligt sätt återkoppla re-
sultat av de enkätsvar vi fått från 
alla medlemmar som tagit chan-
sen till att vara med och påver-
ka. Exakt när och hur detta ska 
ske går inte säga för tillfället, 
men vi räknar definitivt med 
att genomföra medlemsmöten 
under första halvåret där av-
talsfrågorna ska diskuteras och 
där medlemmarnas enkätsvar är 
en viktig del. Vi kommer också 
att redovisa sammanfattningar av 
svaren via medlemsinfo och webb-
tidning.

Avslutar med en sliten floskel från en 
facklig företrädare som har tungsinne och 
missnöje som affärsidé -den kommande av-
talsrörelsen blir ovanligt tung och besvärlig.

Affe Mellström
Ordförande SEKO Posten

Besparingsprogram 
för administrationen.

I samband med att PostNord presentera-
de sitt delårsbokslut, presenterade också 
koncernchef Lars Idermark ett besparings-
program för administrationen. Målet med 
åtgärdsprogrammet är att minska de admi-
nistrativa kostnaderna med ca 1 miljard kro-
nor med full effekt vid årsskiftet 2012/2013. 
Det innebär att kostnaderna ska minska med 
drygt 20 %.

Vid fusionen med Post Danmark, identi-
fierade man ett antal administrativa syner-
gieffekter och redan då beslutade man om 
ett åtgärdspaket som skulle minska de admi-
nistrativa kostnaderna. Tyvärr har den ratio-
naliseringen inte fått genomslag. Istället har 
overheadkostnaderna ökat de senaste åren, 
samtidigt som stora personal minskningar 
har genomförts inom produktionen.

I skrivande stund pågår ett kartläggnings-
arbete av funktioner och uppdrag som ska 
leda till det slutliga åtgärdsprogrammet. Vi 
förväntar oss givetvis att arbetsgivaren tar 
ansvar för de anställda som kommer att på-
verkas, på samma sätt som man har gjort för 
de anställda inom produktionen.

SEKO Posten anser att besparingspro-
grammet är helt nödvändigt att genomföra 
och det är bra att koncernchef Lars Idermark 
visar att effektiviseringar måste göras i hela 
företaget, inte bara inom produktionen.
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Exempel på frågor och svar om Arbetstidsbanken:

Om jag planerat in ledighet för en hel- eller halvdag och blir sjuk, vad 
händer då.
Sjukledighet hanteras precis på samma sätt som om någon skulle bli sjuk 
under semestern. Sjukledigheten tar över.

Vissa medarbetare åker upp och ner i anställningsomfattning flera 
gånger under året (tidsbegränsade höjningar). Hur hanteras dessa?
Om man är tillsvidareanställd på deltid och går upp på högre åtagande så 
betraktas det högre åtagandet som en tidsbegränsad anställning. Tidsbe-
gränsade anställningar ger ingen tid i arbetstidsbanken.

Om jag har fått ledighet beviljad (från arbetstidsbanken) och sedan 
blir inkallad att arbeta, får jag då mertid eller övertid eller blir det 
ordinarie lön?
Detta skall inte kunna inträffa utan lagd ledighet ligger. Samma regler gäl-
ler som beviljad semester.

Hur många timmar dras från arbetstidsbanken? Är det alltid 8 timmar 
för en dag eller enligt lagd personalplanering?
Timmarna dras enligt lagd personalplanering. Om ledighet beviljas i god 
tid innan lagd planering dras en normaldag, det vill säga 8 timmar för en 
heltidsanställd.

Finns det någon övergångsregel för brevbärarna?
Ja, under 2012 och 2013 kommer brevbärarna att få 88 timmar per år, där-
efter går de ner till 80 timmar per år.

Om jag jobbar koncentrerad natt så är en arbetsperiod mer än 8 tim-
mar. Jag får då inte två dagar ledigt.
Nu är det beslutat om en bank uttryckt i timmar. Det innebär att du får 
16 timmar i banken. Hur mycket det räcker till är beroende på schemat.

Avtalet om arbetstidsbank
Posten och de fackliga organisationerna har 
efter ett grannlaga arbete kommit fram till 
ett kollektivavtal om hur Arbetstidsbanken 
skall regleras.

Nu har parterna också tagit fram ett regelverk 
som i forma av frågor och svar skall stödja han-
teringen av både Arbetstidsbank samt 80-90-100.
Individens ökade inflytande över arbetstiden är 

en stor fördel i avtalet. Arbetsgivaren ser också 
en möjlighet att inför framtiden göra Posten än 
mer attraktiv som arbetsgivare med en arbets-
tidsbank för alla arbetstagare. Dialogen chef o 
anställd förbättras i och med detta arbetssätt. 

Initialt var tanken att kommunicera arbetstids-
banken i lediga dagar. Av systemtekniska skäl 
blev det en bank uttryckt i timmar. Alla anställ-

da kommer att på lönebeskedet i januari få be-
sked om antal timmar som satts in för respek-
tive medarbetare. 

Vi förutsätter att de lokala parterna nu ser till att 
det blir ett positivt genomförande och att per-
sonalen ges det inflytande som de centrala par-
terna tänkt.

 ■

Exempel på frågorrågor och svar om 80-90-100

Är det möjligt att gå in i 80-90-100 redan den 1/1-2012?
Ja det är möjligt att gå in redan från årsskiftet. Prata med din chef och an-
mäl ditt intresse. 

Ingår friår som anställningstid när man räknar fram de 25 åren?
All anställningstid räknas till godo, även friår.
Kan man avbryta en påbörjad ledighet innan pensionsavgången, till 
exempel om pengarna inte räcker?
Nej man kan inte avbryta om man gått in i 80-90-100 utan överenskom-
melsen om deltid gäller.

Har det någon betydelse om man varit chef eller postkassör i en tidi-
gare befattning när man söker 80-90-100?
Nej det har ingen betydelse.

Hur påverkas semestern om man utnyttjar 80-90-100 och lägger 
ledigheten som en dag per vecka?
Semestern beräknas i det fallet som vid koncentrerad heltid eller deltid. 
Det innebär att man räknar om dagarna enligt en formel. Det innebär t ex 
att om man har 34 dagars semester så räknas det om så här:

4/5 x 34 = 27,2 vilket höjs till 28 dagar. Skälet till denna omräkning är att 
det inte går någon semesterdag då du är ledig. Om man tar en veckas se-
mester går det bara åt 4 dagar då man ändå är ledig en dag den veckan.

Kan jag jobba mertid och övertid till 100% om man går in på 80-90-
100 
Syftet med erbjudandet är att man skall orka fram till pensionen, att lägga 
ut mer- och övertid är det absolut sista alternativet för att lösa en tillfällig 
arbetsanhopning. Dessutom är det inte så ekonomiskt att betala ytterli-
gare en gång för tid man redan betalat.

Säger jag upp min 100%-iga anställning och får en ny anställning på 
80%? 
Nej, deltiden bygger på en tillfällig arbetstidsförkortning som parterna 
blivit överens om. Villkoren för 80-90-100 kommer att regleras i ett till-
lägg till anställningsavtalet.

Gäller 80-90-100 bara under 2012 eller blir det ett nytt erbjudande 
2013?
Nej, erbjudandet är av engångskaraktär. Vad som kan komma i ett senare 
skede är omöjligt att veta i detta läge.

Antalet arbetsdagar/vecka x antalet  
bruttodagar

= antal  
nettodagar5
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Den numera koncerngemensamma medar-
betarmätningen Focus, visar att det finns 
stora behov av förbättringar inom många 
områden. Det som är positivt är att det 
nu har genomförts samma mätning i hela 
koncernen, vilket gör att man kan göra 
relevanta jämförelser mellan framför allt 
Sverige och Danmark. 

Positivt är också att det är en högsvarsfrekvens, 
vilket ökar trovärdigheten. Att resultatet av mät-
ningen nu ska redovisas öppet också Sverige är 
också väldigt bra. Tidigare det endast varit en 
öppenhet i Danmark, medan det på den svens-
ka sidan har varit den korkade tillämpningen att 
chefen själv får välja om Ledarindex (LIX) ska re-
dovisas eller ej. Men nu ska alltså resultatet redo-

visas i sin helhet. Från SEKO Postens sida upple-
ver vi Focus som ett mycket bra verktyg, förutsatt 
att det används på ett önskvärt sätt.

Resultatet av Focus ger dock inte många anled-
ningar till glädje enligt vår uppfattning. Det vi-
sas många allvarliga problem, vilket i och för sig 
inte kommer som någon överraskning för SEKO 
Posten. Men det är onekligen allvarligt att käns-
lan av delaktighet är otroligt låg hos de anställda 
som inte är chefer. Det problemet är klart stör-
re i Sverige än i Danmark och allra störst är det 
i affärsområde Meddelande. 

Det är i våra ögon skrämmande siffror som vi-
sas när det handlar om Ledarskapsindex (LIX). 
Att bara förenkla och skylla på enskilda chefer, 
tror vi är helt fel. PostNord är sannolikt som de 

flesta andra större koncerner i det avseendet, det 
finns både bra och dåliga chefer. Däremot anser 
vi att det är viktigt att fundera över vilka förut-
sättningar som framför allt ges till chefer i linjen. 

SEKO Posten menar att nuvarande styrmodel-
ler i alltför hög grad skapar chefer som reduce-
ras till rena utförare av centralt kommenderade 
direktiv och det är ganska naturligt att sådana 
styrmodeller skapar ett dåligt ledarskap. I Sve-
rige råder dt också total avsaknad av att arbeta i 
teambaserade organisationer

Vi har fått möjligheten att ställa några frågor 
till PostNords personaldirektör Palle Juliussen 

som här svarar på SEKO Postens frågor.

Vad tycker du är mest positivt och vad är 
mest negativt med resultatet från Focus?
Svarsfrekvensen på 86 procent är väldigt positiv, 
och skickar en signal om ett stort engagemang i 
mätningen från hela PostNord. Det betyder, att 
vi törs lita på resultaten. Vi konstaterar också, att 
nöjsamheten med arbetet är hög, vilket betyder 
att vi har ett bra och positivt synsätt hos medar-
betarna att arbeta utifrån. Äntligen konstaterar 
vi också, att chefarna är generellt duktiga på den 
dagliga dialogen med medarbetarna.

Där vi har bruk för ett extra fokus i det kom-
mande året är däremot inom de områdena, som 
skall driva affären. Kundfokuset är för lågt, där 
man tänker på, att det er relationen till kunder-
na, ger oss vårt levebröd. Verksamhetsengage-
mentet, och förtroendet på den högsta ledningen 
är också för lågt. Vi behöver kommunicera mål 
och vision bättre.

Vi finner olikheten i svar mellan chefer och 
icke-chefer bekymrande. Cheferna tycker själ-
va att de har ett bra kundfokus och förståelse 
för PostNords framtid, de måste bli bättre på att 
kommunicera detta med medarbetarna. Uppfölj-
ningen av mätningen måste också ge ett bätt-
re resultat – endast en tredjedel tycker, att upp-
följningen har lett till förbättringar – det måste 
bli högre.

Vad är din teori om orsaken att resultatet är 
så mycket sämre i affärsområde Meddelande 
i Sverige jämfört med affärsområde Breve i 
Danmark?
Den danska och den svenska delen av organi-
sationen är två väldigt olika affärer, med olika 
organisationer och olika kulturer. Breve Dan-
mark har haft ett annorlunda fokus på kvalite-
ten genom TIK-arbetet och excellence modellen, 
som kan ha fört till den högare förståelse av mål 
och kundfokus. Teambaserat organisation mås-
te också tas fram, eftersom det bidrar till högare 
involvering och delaktighet.

Vad kommer koncernledningen att göra med 
anledning av det oroande resultatet?
Första steg blir att inarbeta konkreta åtgärder i 
HR-strategin, som just nu är under utarbetning.

Hur vill du att man ska hantera redovisning 
av resultat och dialog om aktivteter för att 
åstadkomma förbättringar ute på arbets-
platserna?
Först och främst måste cheferna genomgå E-ut-

bildningen, som ger dem de grundläggande kun-
skaper för att återge och följa upp på mätningen. 
Sen måste de genomföra en dialog om FOCUS på 
arbetsplatsträffar och dialogmöten, och se till att 
det tas fram realistiska, relevanta och värdeska-
pande aktiviteter. Dessutom blir FOCUS-resul-
tatet också debatterat på nästa Senior Manage-
ment möte, där vi har möjlighet före att bli ännu 
mera konkreta på kommande åtgärder.

Palle Juliussen
Personaldirektör PostNord

Resultatet av Focus visar på stora 
behov av förbättringar

”Teambaserat organisation måste också tas fram, efter-
som det bidrar till högare involvering och delaktighet”
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Christian Ström, brevbärare Malmö

Vad tycker du om arbetstidsbanken?
– Skitbra, vi som har 25 semesterdagar får äntligen fler 
lediga dagar. Jag tror det är viktigare för kroppen än de 
24 minuterna vi haft nu.

Och 80-90-100?
– Det är absolut bra för dem som får möjlighet, och som 
det fungerar för, att hoppa på detta.

Torbjörn Engman chaufför 
Posten logistik Härnösand 

"Det är kanon med två dagar ex-
tra ledigt per år"

Parekh Chandrakant, Terminalarbetare 
 Segeltorps paketterminal

Vad tycker du om det nya avtalet om tidsban-
ken?
Jag tycker att det blev ett väldigt bra avtal och för 
min del innebär det att jag får fem lediga dagar att 
ta ut utöver mina ordinarie semesterdagar.

Hur har du tänkt dig att ta ut dessa dagar, som 
femheldagar eller tiohalvdagar?
Jag har inte hunnit tänka på det, men jag tror att 
det blir som heldagar.

Vad ska du göra under ledigheten?
Jag och min fru tycker mycket om att resa utom-
lands och det gör vi varje år. Våra barn är vuxna 
och utflugna hemifrån och vi har både tid och råd 
med det numera. 
Så det kanske blir någon extra utlandsresa nästa 
år förutom den ordinarie till Bombay som är min 
hemstad.

Joher Salam , Terminalarbetare Segeltorps paketterminal

Vad tycker du om det nya avtalet om tidsbanken 
Mycket bra kollektivt avtal har SEKO tecknat tycker jag! 
Vi som är lite äldre behöver den tiden för att ”ladda upp 
batterierna”och återhämta oss.

Hur har du tänkt dig att ta ut dessa dagar, som fem heldagar 
eller tio halvdagar 
Vi som arbetar dag eller kvällstid får 12 minuters längre arbetsdag. 
Det kommer inte att bli så kännbart, men ger oss fem lediga dagar. 

Vad ska du göra under ledigheten? 
Jag tycker om att snickra, det är min hobby och det är mitt sätt att 
vila. All min fritid går åt olika små byggprojekt i mitt hus. Förra 
året t.ex. byggde jag en ny altan och nu i år ska jag kanske fräscha 
upp vårt vardagsrum. Så dessa dagar kommer väl till användning! 

Fredrik Holm, brevbärare 
Malmö 

Vad tycker du om arbetstids-
banken?
– Det är att gå i totalt fel rikt-
ning, att närma sig stenåldern. 
Vi bygger ju maskiner för att un-
derlätta våra liv och ge oss mer 
tid. Om vi nu ska jobba längre 
blir vi tvärtom tröttare och livs-
gnistan svagare. 

Och 80-90-100?
– Jättebra, först och främst för 
att man ska lära sig att leva utan 
arbete. Vad är viktigast – att lära 
sig leva eller tro att man behöver 
en viss summa pengar?
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Hakim Abdallah, Terminalarbetare Segeltorps 
paketterminal

Vad tycker du om det nya avtalet om tidsbanken
Jag tycker att det blev ett kanonbra avtal. Särskilt för 
oss som har bara 25 semesterdagar.

Hur har du tänkt dig att ta ut dessa dagar, som 
femheldagar eller tiohalvdagar 
Enligt avtalet får jag nu en hel arbetsvecka att ta ut 
i ledighet!

Vad ska du göra under ledigheten? Jag kommer att ta 
ut den som sammanhängande ledighet tillsammans 
med de övriga semesterdagarna och det blir en sex-
veckors vistelse i mitt gamla hemland. 

Ulf Svensson, Brevbärare Malmö 

Vad tycker du om arbetstidsbanken?
– Jag är lite kluven. Å ena sidan är det skönt att ha en extra 
dag ledigt mitt i veckan, man hinner göra sådant som an-
nars är svårt att hinna med. Å andra sidan kommer ju 24 
minuter extra per dag att innebära att de övriga bli stress-
sigare och tyngre.

Och 80-90-100?
– Ser jag fram emot, det kommer att kännas som en form 
av nedtrappning. Jag har varit brevbärare sedan jag var 19, 
och jag känner av det. 

Erik Wall, Terminalarbetare Pallhubben i Stock-
holm

Vad tycker du om det nya avtalet om arbetstidban-
ken?
Jag tycker det är bra, för våran del blir det inget för-
ändring för vi arbetar redan 40 h/v.
Det som också är bra att man kan ta ut halvdagar också.

Morgan marklund, chaufför 
Posten logistik Luleå 

Vad tycker du om det nya avtalet 
om tidsbanken
Jag tycker att det är bra med  extra 
ledigheten

Peter ”Bullen” Svensson, Brevbärare Linköping

Vad tycker du om avtalet om arbetstidsbanken?
Jag tycker det är jätte bra, kunde inte ha blivit bättre. Känns 
mycket bättre att få arbetstidsförkortningen i lediga hel el-
ler halv dagar än daglig arbetstidsförkortning.

Du omfattas ju av avtalet 80-90-100, vad tycker du om 
det avtalet?
Väldigt positivt något som jag absolut kommer att gå in 
i. Detta är bra för oss som har jobbat länge i Posten. Jag 
skulle helst vilja vara ledig onsdagar för då blir det som 
om veckan får två fredagar. 
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Avtal 2010 
en summering

Metall har nu uttalat att de då förhandlade med 
den kris som varit och nu, inför 2012, vill arbets-
givaren förhandla med den kris som ligger fram-
för oss. Det tycks alltid föreligga en kris när Sve-
rige förhandlar nya avtal.

Med detta som grund försökte vi få fram ett så 
bra avtal som möjligt. Samtidigt som SEKO för-
handlade mot Postens arbetsgivarorganisation 
Almega förhandlade vi med Postens företrädare. 
Och till slut efter en ganska lång period blev vi 
överens om ett avtal på branschnivå och i Posten.

Avtalsperioden blev 20 månader och därige-
nom närmade vi oss övriga avtalsområden i tid. 

Med tanke på det totala utrymmet gjorde vi be-
dömningen att det var bättre att ha de lokala lö-
neförhandlingarna vid ett tillfälle. Istället för att 
förhandla om ett utrymme på 200:- vid första 
tillfället ( 1/12 2010) och 600:- vid andra tillfället 
(1/12 2011 ) så förhandlade vi om 800:- i löneök-
ningsutrymme vid ett och samma tillfälle, den 
1/6 2011. För ramen vi blev överens om var 800:-. 

Detta var den andra avtalsperiod med krontal-
sökning, den första var avtalet 2007 - 2010 som 
innehöll tre revisioner, vilket ger dubbla effekter. 
Dels blir det en låglönesatsning och dels innebär 
det ett organisationsneutralt avtal. Det är sam-

ma utrymme för alla anställda (i produktionen). 
Detta utrymme fördelas därefter i lokala löneför-
handlingar med individuell lönesättning. Kron-
talet var denna gång inte heller kopplat till nå-
gon individgaranti. Genom krontalet får vi ut ett 
större utrymme än om vi skulle träffa en procent-
överenskommelse.

 
För vissa grupper av befattningar (högre tjäns-
ter) blev det inget fastställt utrymme. För dessa 
grupper användes en modell med lönesättande-
samtal mellan individen och respektive chef. Om 
man inte blev överens eller om man hellre valde 
det så förhandlade den fackliga organisationen 
för dessa personer. Vidare fanns det inga organi-
sationsvisa potter utan det var en pott för samt-
liga anställda.

Vår erfarenhet efter genomförda lokala för-
handlingar är att gemensam pott och avsaknad 
av individgaranti inte har medfört några nega-
tiva konsekvenser. Tvärtom har det varit till viss 
fördel för vårt medlemskollektiv.

Den så kallade lönetrappan ersattes med en 
fastställd lägstalön på 19.200:-. Arbetsgivaren 
fick gehör för något som kallas flytande rast och 
i gengäld så blev det reglerat hur man kan an-
vända sig av dubbla raster. 

Det blev också en ny lösning vad det gäller när 
arbetsgivaren ändrar arbetstiderna för den an-
ställde. Tidigare fanns det något som hette tids-
förskjutningstillägg. Detta uppfattades som 
komplicerat och vi var inte heller överens med 
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Vår avtalsrörelse präglades av det avtal som först tecknades av Unionen och därefter av Metall. Det blev den 
avtalsram som Sveriges övriga fackliga organisationer fick anpassa sig till för 2010 och 2011. Deras förhand-
lingar drog ut på tiden. Avtalen innehöll två lönerevisioner varav det var ett mycket litet utrymme i den 
första. Deras avtal innebar också att lönerevision ett flyttades fram två månader. Man kan uttrycka det sig 
att deras föregående avtalsperiod förlängdes med två månader. Orsaken till att Unionen och Metall gick 
med på denna konstruktion var naturligtvis den ekonomiska kris som då var aktuell.

Antal medlemmar per löneintervall för och efter lönerevisonen 2011
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LO:s samordning och fastställda krav utgör 
grunden för SEKO:s kommande förhandlingar 
i förhållande till Almega Bransch Kommunika-
tion till vilket Posten är anslutet.

Tidtabellen för avtalsförhandlingarna är att Me-
tall och Unionen återigen går ut som första par-
ter. Frågan är huruvida deras avtal blir norm för 
övrig svenska arbetsmarknad eller inte. Eftersom 
de står utanför samordningen kan LO välja att 
ett annat avtalsområde utgör den fortsatta nor-
men. Det är oklart i skrivande stund.

För vår del påbörjades arbetet med att förbe-
reda den kommande avtalsrörelsen så fort för-
handlingarna kring den lokala lönerevisionen 
var genomförd. Vårt nuvarande avtal löper ut 
den sista maj och ett nytt avtal skall börja gälla 
från 1/6 2012.

Vi utvärderar fortlöpande vårt nuvarande avtal 
som beskrivits på annan plats. Dessa erfarenhe-
ter tar vi med oss till de kommande förhandling-
arna. Vi har också tagit fram lönestatistik som 
analyseras för vårt kommande ställningstagan-
de. Ett annat och viktigt inslag i förberedelser-

na är den löneenkät som samtliga medlemmar 
har inbjudits att besvara. Resultatet kommer att 
sammanställas och redovisas tillbaka ut i orga-
nisationen.

Under hösten genomförs också lokala medlems-
möten för diskussioner kring den kommande av-
talsrörelsen. Diskussioner som sammanfattas i 
de viktigaste kraven och rapporteras vidare till 
SEKO Posten.

På mötet med SEKO Postens representantskap 
den 30 november blir det diskussion kring yrkan-
de och förhandlingsdelegation för Bransch Kom-
munikation. Detta fastställs som förslag däref-
ter på förbundets avtalskonferens som är den 7 
december. Därefter blir det SEKOs förbundssty-
relse som fattar slutligt beslut.

Vår ambition i SEKO Posten är självklart att vara 
klara i god tid innan avtalet löper ut. För att läg-
ga en bra grund för detta blir det en gemensam 
uppstart med samtliga parter i Posten i slutet av 
januari. Vår ambition är vidare att hålla avtals-
förhandlingarna levande ute i organisationen un-
der våren 2012. ■

LO:s gemensamma 
krav i avtalsrörelsen
De gemensamma kraven innebär löneökningar med 3,5 procent räknat på avtalsområdets ge-
nomsnittsförtjänst, minst 860 kronor per månad och heltidsanställd. Avtalens lägstalöner höjs 
med minst 860 kronor.

En jämställdhetspott på 100 kronor per heltidsanställd och månad tillfalla avtalsområden med 
en genomsnittsförtjänst lägre än 22 400 kronor. På så sätt omfattas LO-förbundens kvinno-
dominerade avtalsområden. Hur potten fördelas på de olika avtalsområdena bestämmer res-
pektive förbund.

Begränsa möjligheterna till visstidsanställning. I dag kan olika former av visstidsanställningar 
staplas på varandra och pågå upp till fem år. Det vill LO begränsa till maximalt två år. 

Förbättringar i avtalsförsäkringarna. Bland annat vill LO att den som drabbas av en arbets-
skada ska få 100-procentig ersättning för inkomstförlusten redan från den första sjukdagen.

Avtal 2012
Samtliga parter på svensk arbetsmarknad skall föra avtalsförhandlingar inför 2012. Det 
blir således ett omfattande avtalsår. Grunden för vår del har skett genom LO:s samordning 
mellan de olika förbunden. En samordning som bygger på bland annat ett löneökningsut-
rymme på 3,5 % dock lägst 860 kronor. SEKO har ställt sig bakom LO:s samordning. Däre-
mot står inte de så kallade industriförbunden ( Metall, GS, Livs ) bakom LO:s samordning. 
Orsaken för det står att finna i att de inte kan ställa sig bakom satsningen på en särskild 
jämställdhetspott.

Posten om innebörden. Istället blev vi överens 
om att införa ett schemaändringstillägg. Detta  
innebär att om arbetsgivaren ändrar schemat se-
nare än två veckor i förväg erhåller man ett till-
lägg på 150:-.

I överenskommelsen om avtal 2010 blev vi 
också överens om att införa en arbetstidsbank 
från den 1/1 2011.  Ett sådant kollektivavtal har 
också träffats och redovisas på annan plats i den-
na tidning.

Ett särskilt avtal om bemanning träffades mel-
lan parterna. Det möjliggör för Posten att an-
vända sig av s.k. resursanställda. I samma avtal 
förkortas tiden som man kan vara tidsbegrän-
sat anställd innan det övergår i en tillsvidarean-
ställning från 48 månader till 24 månader. Av-
talet reglerar också att Posten i första hand skall 
ha tillsvidareanställd personal på hel- respektive 
deltid. Därefter skall det vara tidsbegränsat an-
ställda. Först därefter skall det användas resurs-
anställda och anställda från bemanningsföretag. 
Det är till största delen vår lokala organisation 
som skall bevaka efterlevnaden av detta avtal. 
Utöver det finns det centrala kontrollstationer. 
Vår erfarenhet hittills är dessvärre inte så goda.

Vår bedömning är att förutsättningarna gjorde 
att det blev ett avtal med nya inslag. Sammanta-
get upplever vi att avtalet mottagits på ett posi-
tivt sätt. Vilket naturligtvis förstärktes efter den 
lokala lönerevisionen då våra medlemmar fick 
sin löneökning. 

 ■

Befattning Medellön

Brevbärare 22 251

Chaufför B 21 683

Chaufför C/CE 22 042

Terminalarbetare Brev 22 218

Terminalarbetare ODR 21 243

Terminalarbetare Paket 20 885

Terminalarbetare Pall 21 355

Medellön för SEKO:s medlemmar 
efter lönerevisionen 2011

Affärsområde Snitt  
höjning Medellön

Logistik 831 22 672

Meddelande 825 22 783

Koncernfunktioner 810 24 783

Snitt 826 22 773

Medellön för SEKO:s medlemmar 
efter lönerevisionen 2011
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Riksklubb:

SEKO Klubb Admin & Specialister
Terminalvägen 36, 105 00 Stockholm 
Tel: 08-781 79 66 
klubb.as@live.se

Logistik klubbar:

SEKO Klubb Logistik Norrbotten
Cementvägen 8, 973 45 Luleå 
Tel: 0920-25 03 32 
norrbotten@sekologistik.org

SEKO Klubb Poståkeri Västerbotten
Box 1237, 901 22 Umeå 
nord@sekologistik.org

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

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

SEKO Klubb Logistik Stockholm
Terminalvägen 14, 173 01 Tomteboda 
Tel: 08-781 78 32 
zeljko.markov@posten.se

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

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

SEKO Klubb Logistik Göteborg
Exportgatan 16 
422 10 Hisings Backa 
Tel: 070-980 76 77 
anders.holmberg@posten.se

SEKO Klubb Logistik Härryda
Kurirvägen 2, 438 91 Landvetter 
Tel: 031-67 44 02 
hakan.hallengren@posten.se

SEKO Transportklubben Borås
Box 941, 501 10 Borås 
Tel: 033-17 02 97 
Tel: 070-980 49 63 
pim@sekotransport.se

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

Meddelande klubbar:

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

SEKO Klubb Post Skellefteå
Box 300, 931 23 Skellefteå 
Tel: 0910-58 68 95 
kent.sigvardsson@posten.se

SEKO Klubb Umeå
Umeå brevterminal 
Flygplatsväg 8 
901 00 Umeå 
Tel: 090-13 82 45 
kent.thunberg@posten.se 

SEKO Klubb Post Terminal Umeå
901 00 Umeå 
maria.mannberg@posten.se 

SEKO Klubb Post (Västernorrland)
Esplanaden 23, 852 36 Sundsvall 
Tel: 060-64 14 00 
lennart.cedervall@posten.se

SEKO Klubb Post (Dalarna)
Box 939, 781 29 Borlänge 
Besöksadress: Tunagatan 20 
Tel: 072-221 65 17 
peter.wahlman@posten.se

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

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

SEKO Klubb Post Värmland
Södra Kyrkogatan 6, 652 24 Karlstad 
Telefon: 054-14 45 80 
ingela.agneblad@seko.se

SEKO Klubb Post Bergslagen
Postkontoret 
711 01 Lindesberg 
Tel: 0581-61 14 98 
Tel: 070-980 33 10 
seko.postklubbbergslagen@posten.se

SEKO Klubb Post Örebro
694 01 Hallsberg 
Tel: 0582-61 19 36 
Tel: 073-981 49 60 
kristina.warn@posten.se

SEKO Klubb Post Västmanland
BBX Västerås Hälla, 723 01 Västerås 
Besöksadress: Sturegatan 18 
Tel: 021-16 60 77 
jan.svanberg@posten.se

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

SEKO Postklubb Stockholm Norra
Box 1032, 117 21 Solna 
Besöksadress: Skytteholmsv 2, 5 tr 
Tel: 08-454 84 19 
klubb602@gmail.com

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

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

Klubb Brev Tomteboda
Plan 2 1/2, 173 00 Tomteboda 
Tel: 08-781 76 14 
Tel: 070-980 71 08 
klubb631@gmail.com

SEKO Klubb Utrikes
Box 141, 190 46 Stockholm-Arlanda 
Tel: 08-781 78 26 
hisham.mohamedhaleel@posten.se

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

SEKO Klubb Årsta Postterminal
Box 90121, 120 21 Stockholm 
Tel: 08-781 56 13 
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 680 
601 15 Norrköping 
Tel: 013-28 84 93 
mikael.j.svensson@posten.se

SEKO Post Klubb Högland
Gjutaregatan 7, 571 19 Nässjö 
Tel: 0380-120 69 
helen.g.nilsson@posten.se

SEKO Post Klubb Terminal
Postterminalen, 571 00 Nässjö 
Tel exp: 0380-55 58 22 
Tel ordf: 0380-55 58 39 
Öppettider: Tors 09.00-15.00 
seko.terminal-nassjo@posten.se

SEKO Post Klubb Jönköping
Posten Kålgården 
551 00 Jönköping 
Tel: 036-19 51 97 
Tel: 070-980 85 52 
seko.postklubb.jönköping@posten.se

SEKO Postklubb Skaraborg
Bangatan 12, 521 43 Falköping 
Tel: 070-980 55 03 
Tel: 0515-189 12 
seko.postklubb.skaraborg@posten.se

SEKO Postklubb Trollhättan-Uddevalla
Postterminalen, 461 00 Trollhättan 
Tel: 0520-991 96 
seko.postklubb.trollhattan@posten.se

SEKO Serviceklubb Borås
Box 941, 510 10 Borås 
Tel: 033-17 02 98 
Tel: 070-980 19 79 
seko.serviceklubb.boras@posten.se

SEKO Posten Klubb Göteborg
Kruthusgatan 17, Plan 4 
405 24 Göteborg 
Tel: 031-50 81 60 
Tel: 070-980 04 94  
patrick.theodorsson@posten.se

SEKO Klubb Postterminal Göteborg
405 10 Göteborg 
Tel: 031-62 38 76 
Tel: 070-980 74 22 
lena.liifv@posten.se

SEKO Klubb Post Sydöstra
Box 941, 392 29 Kalmar 
Tel: 0480-62496 
mats.widerstrom@posten.se

SEKO Postklubb Nordost
Postterminalen, 291 00 Kristianstad 
Tel: 044-18 64 37 
postklubb.nordost@gmail.com

SEKO Klubb Post NV
V Sandgatan 7, 252 00 Helsingborg 
Tel: 042-17 06 93 
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 

SEKO Posten 
Terminalvägen 36
105 00 Stockholm

Tel: 08-781 60 70

Hemsida:
www.sekoposten.org
sekoposten@posten.se
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