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Information till medlemmar i Seko Posten

Fullsatt i Eslöv
Ett av besluten på Seko Postens representantskap i november var att under 
2014 satsa på medlemsvärvning. Fler medlemmar betyder ett starkare fack, 
att mer kan uträttas  för medlemmarna.

En arbetsplats som däremot inte behöver bli fler är brevbärarkontoret i Eslöv. 
Nyligen firades med tårtkalas att en hundraprocentig anslutningsgrad upp-
nåtts, samtliga anställda  på arbetsplatsen är medlemmar i Seko.

Läs mer på sidan 9 >>>

Hundraprocentig anslutningsgrad firades med tårta i Eslöv.

96 000 kronor
Seko tog under avtalsrörelsen som enda fack strid för löneökningar baserade på krontal för sina medlemmar inom 
Posten. Summan 96 000 kronor har räknats ut av en företrädare för Seko Postklubb Södra Stockholm. Det är så 
mycket mindre som skulle ha funnits att fördela i årets lönerevision till gruppen Seko-medlemmar inom region Stock-
holm Syd om ST:s avtal istället använts. 

Och ja, siffrorna är per månad.



OrdFörAndE hAr OrdET

Så här i slutet av 2013 har volymerna för adres-
serade brev ”bara” minskat med ca fyra procent. 
Arbetsgivaren hade i sina planer förväntat sig en 
något större nedgång. Det är dock uppenbart att 
trenden med färre brev kommer att fortsätta. I 
vilken takt vet ingen, de mest pessimistiska för-
utspår liknade volymfall som i Danmark (12–
15 procent de senaste åren) medan optimisterna 
tror att det fortsatta volymfallet kan ligga kvar 
på 4–5 procent per år. Tyvärr är jag dock över-
tygad om att brevvolymerna kommer att fort-
sätta falla och den insikten delas nog av i prin-
cip alla anställda.

Att intäkterna från adresserade brev kom-
mer att falla påverkar naturligtvis oss anställ-
da. Det danska affärsområdet går redan nu med 
förlust trots stora personalminskningar under 
senare år. Min slutsats av det är att det inte är 
möjligt att möta stora volymtapp av brev en-
bart med kostnadsminskningar. Skulle resul-
tatutvecklingen i Sverige hamna i samma situ-
ation riskerar hela PostNord att hamna i ett läge 
där man visar minussiffror. Den situationen är 
ett mardrömsscenario för ägarna – de svenska 
och danska staterna. Men det är en närmast ka-
tastrofal situation för oss som anställda också. 
Vet inte om jag är alltför pessimistisk, men jag 
tror aldrig att ägarna kommer att acceptera att 
pumpa in skattepengar i form av förlusttäck-
ning. Det finns så otroligt mycket annan offent-
lig verksamhet som kommer att prioriteras före 
statliga medel till postverksamhet.

Vi behöver inte ens fundera över om arbets-
givaren kommer att fortsätta att minska kostna-
der.  Däremot ska vi fundera väldigt mycket över 
hur kostnadsminskningarna genomförs. Det är 
helt avgörande för Seko:s möjlighet att ta ansvar 
för den svåra situation som vikande brevintäk-
ter innebär. Om arbetsgivaren tar ansvar för att 
framtida personalreduktioner genomförs utan 
att andelen otrygga anställningsformer ökar, 
kommer Seko att ha betydligt större förståelse 
för kostnadsanpassningar.

Posten har ägnat sig åt stora effektivisering-
ar av produktionen i snart två decennier och 
det finns en gräns för vad som är möjligt med 
att lösa med så kallade vardagsrationalisering-
ar. Strategin att fylla ”brevbärarnas väskor” med 
lågmarginalprodukter som till exempel oadres-
serad reklam, har skapat arbetsmiljöproblem. 
Tyngden på den postmängd som delas ut har 
inte minskat, samtidigt som bemanningen har 
byggts upp efter förväntade volymer för adres-
serad post. 

Vad arbetsgivaren hittills testat i väldigt li-
ten omfattning är att rigga en effektiv produk-
tionsapparat med hjälp av samordning mellan 
nuvarande affärsområden Meddelande och Lo-
gistik. På grund av ”stuprörstänk” och revirbe-
vakning har detta inte varit möjligt. Här tror jag 
det finns en hel del att göra, man kan genom 

det också åstadkomma andra positiva effekter 
som minskade kostnader för personalomställ-
ning. Här förväntar jag mig initiativ från kon-
cernledningen.

En pressad arbetsgivare kan vara beredda att 
försöka lösa ekonomiska problem med försäm-
rade villkor och löner. Det har hänt tidigare och 
det kommer att hända igen. I årets avtalsrörelse 
upplevde vi att det fanns en starkare ambition än 
tidigare från motparten att få igenom föränd-
ringar i avtalen för att minska företagets kostna-
der. Vi förutsätter naturligtvis att PostNord ald-
rig kommer att ha försämrade löner och villkor 
som strategi för att möta en pressad ekonomisk 
situation med vikande brevintäkter. 

Seko kommer också med kraft att motarbe-
ta varje försök till att outsourca postutdelning, 
vi förutsätter att arbetsgivaren aldrig föreslår 
det, men vi ska ändå ha beredskap för att det 
kan hända.

Brevvolymerna och intäkterna kommer att 
fortsätta minska. Seko kommer att stoppa alla 
försök att minska kostnaderna genom social 
dumpning och arbetsgivarens personalminsk-
ningar kommer inte att räcka för att upprätthål-
la en lönsamhet. Ganska snart tror jag PostNord 
att hamna i ett läge där det blir omöjligt att för-
ena ägarnas servicekrav i postlagen med sam-
ma ägares lönsamhetsmål. Seko kommer inte 
att acceptera att våra medlemmar blir de som 
får ta smällen av att ägarna ställer oförenliga 
krav på företaget. Det måste vara politikerna i 
riksdag och regering som tar ansvar för att de 
ekonomiska mål man sät-
ter för PostNord är för-
enliga med servicekrav 
som följer av postlagen. 
Jag uppmanar riksda-
gen och regeringen 
att ta sitt ansvar. Vi 
behöver omgåen-
de få en ny och 
realistisk post-
lag, en postlag 
som tar hänsyn 
till nuvaran-
de verklighet 
och en fram-
tid. Situatio-
nen kommer 
snart att vara 
ohållbar om inget 
görs och det kommer 
i huvudsak att drabba 
de anställda.

Sune Blomqvist
Förhandlingsansvarig Meddelande
010-436 15 89
sune.blomqvist@posten.se

Johan Lundh 
Sekreterare
010-436 59 77
johan.lundh@posten.se

Johan Lindholm
Styrelseledamot
010-437 97 61
johan.lindholm@posten.se

Sandra Svensk
Förhandlingsansvarig Logistik
070-980 32 65
sandra.svensk@posten.se

Mats Lööf
Avtalsfrågor
010-436 51 21
mats.loof@posten.se

Ulrika Nilsson
Ersättare
010-436 12 82
ulrika.nilsson@posten.se

Joakim Carlsson
Ersättare
010-436 33 26
joakim carlsson@posten.se

Kristina Hvatz
Kassör
010-436 32 61
kristina.hvatz@posten.se

Affe Mellström
Ordförande
010-436 55 17
alf.mellstrom@posten.se
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Seko Postens representantskap den 
19 november beslutade att under 
2014 rikta huvudfokus mot två om-
råden. I aktivitetsplanen som antogs 
står följande:

”Vi ska dels höja vår ambition 
och öka våra resurser i frågan om att 
förbättra organisationsgraden inom 
Seko Posten, vi ska också öka enga-
gemanget och drivkraften i kampen 
mot otrygga anställningar, ofrivil-
lig deltidsanställning och överdrivet 
utnyttjande av bemanningsföretag.”

Satsningen på organisering och 
rekrytering är redan igång, en pro-

jektgrupp är tillsatt och har bör-
jat planera för arbetet som kom-
mer att dras igång i början av nästa 
år. Tanken är att från både centralt 
och lokalt håll göra satsningar som 
ger fler medlemmar och ökad fack-
lig styrka.

Anställda med otrygga anställ-
ningar är svårare organisera fack-
ligt och en satsning på fler trygga 
anställningar hänger därför sam-
man med att uppnå en högre or-
ganisationsgrad. Självklart finns 
en rad saker, allt från lagstiftning 
till tidsfönster och arbetsgivarens 

starka drivkraft att öka flexibilite-
ten, som utgör hinder för att uppnå 
fler trygga anställningar på heltid. 
Om detta skrivs i aktivitetsplanen:

”Trots, eller kanske just på grund 
av dessa besvärliga förutsättningar, 
måste Seko Posten utgöra en stark 
motkraft till samhället och arbets-
givarna som snarast har ambitionen 
att öka otryggheten. Vi får aldrig 

vika ned oss i det arbetet även om 
det helt klart är tung facklig fråga 
att driva. Frågan måste med kraft 
drivas på alla nivåer, centralt, regi-
onalt och inte minst lokalt. Vi måste 
också göra medlemmarna delaktiga 
i detta arbete och vår opinionsbild-
ning ska också nå fram till politiker 
som är ansvariga för arbetsmarkna-
dens spelregler.” ■

SEKO Posten Klubb Logistik Väst deltog den 12 
oktober i Transportarbetareförbundets demon-
stration för en åkerinäring med schysta villkor. 
I sin inbjudan skrev Transport;

”Vi tar strid mot en allt mer växande låglö-
nemarknad i Sverige som inte bara drabbar våra 
chaufförer utan även andra yrkesgrupper och ar-
betarkollektivet i stort. Vi vill ha svensk lön och 
schysta villkor för alla som arbetar i Sverige, ett 
stopp för att utländsk arbetskraft kan utnyttjas 
i en form av modernt slaveri.”

Sammanlagt rullade den dagen drygt 80 last-
bilar genom Göteborg i protest mot dumpning 
av löner och sociala villkor. 

Håkan Hallengren, vice klubbordförande, för-
klarar varför det var viktigt även för postklub-
ben att delta:

– Våra medlemmar ute på vägarna och på ter-
minal/Hub möter många av de utländska åkare 
som PostNord anlitar och ser att de arbetar un-
der sämre förutsättningar och villkor än vi själva 
gör. Signalerna vi får från arbetsgivaren är att vi 
ska räkna med att antalet köpta transporter kom-
mer att öka framöver. Då känns det viktigt att vi 
som organiserar chaufförer i PostNord också vi-
sar att vi stödjer Transport i deras strävan efter 
en åkerimarknad med goda villkor för alla som 
kör i Sverige. ■

Seko Posten 
satsar dubbelt

Postklubb mot dumpning  
av löner och villkor

Tvärfackligt
Ett av Sekos lokala ombud kom in i lunchrum-
met på brevbärarkontoret då ST precis höll på 
att informera sina medlemmar om att de tyvärr 
genererade mindre till potten än Sekos brevbä-
rare. Vårt ombud konstaterade högt att det var 
därför Seko tagit fajten och varslat om strejk, 
för att kräva krontal för våra medlemmar. Det 
blev tyst i rummet.

Affischering
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Postklubb Södra Stockholm

Sluta stressa!

Kamma lugnt!

Inget gratisarbete!

Inget trappspring!

Ta ut raster & pauser!

Du har din arbetstid!

JOBBA RÄTT!

BEMANNA RÄTT!

ANSTÄLL RÄTT!    

 

Affisch som kommer att användas när Seko 
Postklubb Södra Stockholm i januari drar igång 
en jobba rätt-kampanj.
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Ida Lindouf, Klubb Post Mellannorrland

– Tidigare har vi kommit överens med arbetsgi-
varen om en modell där medlemmarna bedömts 
efter sju olika kriterier. 
Den togs bort för några 
år sen och det har gjort 
förhandlingarna enk-
lare, vi är inte lika lås-
ta nu. Förra året gjorde 
sektionsordföranden 
det mesta av förhand-
landet men i år har de 
lokala ombuden varit 
mycket mer delaktiga. Överhuvudtaget är det 
bra att vara två vid förhandlingarna så att man 
hela tiden kan bolla med varandra.

– För att kunna bli klara så snabbt som möj-
ligt yrkade vi på regionnivå att samtliga skulle få 
550 kronor, vilket arbetsgivaren inte accepterade. 

– Det svåra vid förhandlingarna är att man 
ofta känner att man vill ge mer pengar än vad 
som finns i den lokala potten, att medlemmar-
na är värda mer. Samtidigt är jag nöjd med att 
vi lyckats hålla ihop kollektivet så pass bra som 
vi gjort. 

– I samband med förhandlingarna har vi fått 
skriftliga kommentarer från chefer om vissa per-
soner. Till nästa gång måste vi diskutera igenom 
vad som överhuvudtaget är relevant i dessa kom-
mentarer.

robert Farina, Logistikklubben Syd

– Jag har faktiskt aldrig tidigare varit med om att 
vi haft en sådan samsyn med arbetsgivaren om 

hur potten skulle förde-
las. En anledning är sä-
kert vi i förväg varit väl-
digt tydliga gentemot 
arbetsgivaren, vi ville 
inte se nollbud och lik-
nande som tidigare fö-
rekommit. Och ville de 
driva ett lågt påslag för 
någon skulle det finnas 

dokumentation samt att en diskussion skulle tas 
med oss innan förhandlingarna.  

– Viktigt är att i förväg förklara ordentligt för 
medlemmar hur avtalet är konstruerat, att om 
exempelvis någon får mer än den genererar så 
måste någon annan få mindre. Vi hade några ti-
der då medlemmar var välkomna in att disku-
tera med oss, men det var frivilligt och utnytt-
jades tyvärr inte av alltför många. 

– Slutresultatet av förhandlingarna blev bra 

och hyfsat sammanhållet, jag är nöjd med både 
jämnheten och den ömsesidiga respekten. Ar-
betsgivaren visade en förståelse för att i en löne-
förhandling gäller det att både ge och få för att 
kunna komma överens i förhandlingen.

Tomas dahl, Logistik Klubb Väst

– Vi förberedde oss noga i klubben och disku-
terade våra principer. Vilka grupper som skul-
le lyftas, att lönemässigt hålla ihop grupper och 
att samma jobb ska ge samma lön. Viktigt att 
också få en bra jämn slutlön.
 – Tidigare utgick vi från arbetsgivarens förslag 
under förhandlingarna. Nu la vi egna förslag för 
varje arbetsplats som lämnades till arbetsgiva-
ren. Det gjorde att våra förslag blev mer vägle-
dande. I det stora hela blev det som vi tänkt, inte 
arbetsgivaren.

– På några arbetsplatser ville arbetsgivaren 
dela in personalen i tre ”prestationsgrupper”, 
där ”normalpresterande”, vad nu det är, skul-
le ha mindre än de genererade. Vi motsatte oss 
självklart detta, vi har ingen prestationslön i 

Posten! Arbetsgivaren 
försökte även skapa en 
automatik i att en eller 
två erinrande skulle ge 
lägre lön. Vi tog en dis-
kussion om varje enskilt 
ärende, om hur allvar-
ligt det som skett var. 
Hade arbetsgivaren ta-
git diskussionen med 

medlemmen vid tillfället, eller ville man löne-
straffa i efterhand? Vi ringde upp ett antal med-
lemmar för att kontrollera och diskutera vad som 
hänt.

– Jag är nöjd med hur vi hållit ihop lönerna 
och bevakat medlemmarnas intressen. Vi har 
lyckats ganska bra med att få till jämlika löner – 
lika lön för samma jobb. Att vi nu är en region-
klubb istället för tre mindre har gjort det svårare 
för arbetsgivaren att spela ut olika arbetsplatser 
mot varandra. De fackliga i regionen har jobbat 
bra ihop och kunnat bevaka att samma regler 
gäller i hela regionen.

– Som en personlig reflektion kan jag tycka 
att ett rakt och enkelt tarifflönesystem hade varit 
bättre. Individuell lön blir obegripligt och kne-
pigt för våra medlemmar i produktion, det pas-
sar kanske bättre för tjänstemän.

– Både vi och arbetsgivaren lägger ner en mas-
sa tid på att diskutera futtigheter, några kronor 
hit och dit. 

Camilla hjelm, Seko Posten Klubb Göteborg

– Jag har varit med på fyra löneförhandlingar i 
år och de tog alla mellan 
två och fyra timmar, vi 
blev alltså klara väldigt 
snabbt när vi väl kom-
mit igång. Det var tiden 
från den 17 september 
till den 7 november som 
blev en alldeles för lång 
väntan på att arbetsgi-
varen skulle få ut löne-
listorna. Vi kunde ju i praktiken ha blivit klara 
med alla fyra förhandlingarna i början av okto-
ber och fått ut den nya lönen och det retroaktiva 
på oktoberlönen!

– Vid en av de fyra förhandlingarna låg vi 
långt från varandra i början och det gick trögt. 
Jag trodde aldrig att vi skulle bli klara samma 
dag, men helt plötsligt släppte ”proppen” efter-
som arbetsgivaren kände en tidspress. Jag tror 
att medlemmarna känner en stor lättnad över 
att varken Seko eller arbetsgivarna drog detta i 
långbänk när vi väl fått ut lönelistorna. 

– Nästa lönerevision hoppas jag går lika smi-
digt. Men det viktigaste är ändå inte att det går 
fort, utan att resultatet blir bra!

Anders Johansson, Seko Posten Syd

– Lokalt har det snarast varit lättare än förra årets 
förhandlingar. En förklaring är säkert att vi den-
na gång haft egna loka-
la Seko-potter, inte ge-
mensamma potter för 
hela arbetsplatser.

– Som vanligt har 
våra lokala fackliga in-
för förhandlingarna 
haft lönesamtal med 
medlemmarna ute på 
arbetsplatserna. Det-
ta fungerar bättre och bättre år för år, men för 
att stärka ombuden ytterligare kommer vi un-
der 2014 att genomföra speciella utbildningar i 
att hålla dessa lönesamtal. 

– Vi har sagt att alla ombud bör ha en bisitta-
re när de förhandlar lönerna lokalt, men många 
har tyckt att de är tillräckligt starka att klara det 
själva. Vi har satsat på att bygga upp ombuden, 
de känner en styrka och ett stöd från oss. De 
tar ansvar på arbetsplatserna och har stöd från 
medlemmarna. Vi har kanske ingen uppsjö av 
nya ombud att ösa ur, men i samband med att 
vi ett par gånger om året håller medlemsmöten 

hur har de lokala löne
förhandlingarna varit?

Anders Johansson.

Ida Lindouf.

Robert Farina.

Tomas Dahl.

Camilla Hjelm.
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på samtliga kontor brukar en del få sig en tan-
keställare; ”Kanske skulle jag också kunna ta ett 
uppdrag”.

– Lagledare förhandlas på regionen, däremot 
har vi i år testat att förhandla lokalt fackliga om-
bud direkt ute på kontoren och det gick inte bra. 
Det sköttes av regionala förhandlare förvisso, 
men av flera skäl blev det ändå inte bra. 

Josefine hagberg,  

Seko Klubb Posten Logistik Stockholm

– De arbetsplatser jag förhandlat har fungerat 
bra. Cheferna har varit samarbetsvilliga, det har 
varit både ett givande och ett tagande. Däremot 

har det varit knepigare 
på en del andra arbets-
platser, utifrån bland 
annat sjukskrivningar 
och fordonsincidenter 
har arbetsgivaren velat 
ge väldigt låga påslag.

– För oss är sjuk-
skrivningar inget lö-

nesättande. Vi chaufförer jobbar utomhus, blir 
kalla och varma och kan lätt dra på oss sjukskriv-
ningar. Det är i så fall bättre att arbetsgivaren tar 
ett snack med personen ifråga och vid behov ut-
reder varför någon varit sjukskriven ofta. For-
donsincidenter ska inte heller vara lönesättande. 
Vi befinner oss ute i trafiken större delen av da-
gen och hamnar inte sällan i situationer där det 
är lätt hänt att lastbilen skrapas.

– Inför förhandlingarna skickade vi ut en slags 
meritförteckning till medlemmarna där de kun-
de fylla i bland annat hur länge de jobbat i företa-
get och vad de gjort. Det var uppskattat, många 
vände dessutom på pappret och skrev dit en hel 
del egna kommentarer. 

Christoffer Söderlund,  

Seko Klubb Post Västmanland

– Jag har tillsammans med vår sektionsordföran-
de förhandlat på kontoret där jag jobbar. Det har 
gått smidigt, arbetsgivaren var till stor del inne 
på samma linje som vi. Det här var andra året 
jag förhandlade och den stora skillnaden gente-

mot ifjol var egentligen att jag själv vet mer vad 
det handlar om. 

– Vi har inte haft individuella samtal med 
medlemmarna, däremot medlemsmöte inför 

förhandlingarna. Dels 
har det handlat om in-
formation till medlem-
marna, exempelvis om 
de lönekriterier vi har. 
Men vi har också dis-
kuterat om vi ska ha de 
”råd” vi tidigare haft på 
arbetsplatserna. Fram 
till för ett par år sedan 

utsåg medlemmarna på arbetsplatsen två perso-
ner som vi diskuterade med inför förhandlingar-
na. Men medlemmarna vill inte ha detta längre.

– Våra kriterier är en lokal överenskommel-
se med arbetsgivaren som finns med sedan tidi-
gare. De handlar inte om prestationer, om man 
är snabb eller inte. Det handlar mer om ordning 
och reda, samarbete, om man använder arbets-
redskap och så vidare. ■

Vi har tidigare i en medlemsinfo 
skrivit om föräldraledighet vid jul 
och nyår. Då handlade det om att 
Posten gör löneavdrag för hela veck-
or, inte bara för arbetsdagarna. Du 
måste därför begära ersättning från 
Försäkringskassan även för de röda 
dagarna för att täcka löneavdraget. 
Ett alternativ är att, om möjligt, ta 
semester, komp eller arbetstidsbank 
dessa dagar. 

Vi skrev om detta för att ingen 
ska behöva råka ut för någon obe-
haglig överraskning när lönen kom-
mer.

Ytterligare en sak att tänka på 
är att när du tar ut ledigheten i en-
skilda dagar per vecka, görs du om 
till deltidare i systemet. Det gäller 
exempelvis om du är föräldraledig 
måndag-tisdag varje vecka och se-
dan jobbar onsdag-fredag. Detta 
kallas intermittent deltid.

Så länge du jobbar är detta ing-
et bekymmer. Om du däremot by-
ter arbetsdagarna mot semester och 
fortsätter att ha föräldraledighet 
två dagar per vecka, då stökar det 
till sig. Dina semesterdagar räknas 
nämligen om utifrån en formel som 
innebär att varje semesterdag du tar 
kostar mer än en dag. 

Vi rekommenderar att du bry-
ter din ledighetsperiod och tar hela 
veckors semester respektive föräld-
raledighet under din ”semesterperi-

od”. Därefter kan du återgå till din 
tidigare uttagsmodell. 

Kom ihåg att endast dagar som 
du tar ut föräldrapenning för från 
Försäkringskassan är semester-
kvalificerande. Om du till exempel 
vid en längre ledighet endast tar 
ut fem dagar föräldrapenning per 
vecka innebär det att två dagar per 

vecka är icke semesterkvalificeran-
de ledighet.

Du tappar alltså semesterdagar i 
detta fall. ■

Josefine Hagberg.

Christoffer Söderlund.

Att tänka på vid föräldraledighet

Till dig som jobbar på Posten och ska bli förälder!

Mammabyxa på jobbet. För den 
som är gravid och inte kommer i uni-
formsbyxan längre ersätter Posten 
köp av gravidbyxa. Det finns ingen 
mammabyxa framtagen i uniformen 
men om du handlar själv och ger 
kvittot till din chef blir du ersatt för 
kostnaden.

Besök hos barnmorska. Vårt kol-
lektivavtal ger dig ledighet med lön 
för besök hos barnmorska och MVC. 
Informera din chef i så god tid som 
möjligt om vilken tid du har fått.

Graviditetspenning. Den som är 
gravid och har ett tungt arbete kan 
av försäkringskassan beviljas gravi-
ditetspenning motsvarande 80 % av 
SGI (sjukpenninggrundande inkomst) 
fr.o.m. 60 dagar före beräknad för-
lossning till 10 dagar före. Fråga din 
klubb om hjälp med ansökan!

Föräldraledigt. Du har rätt att vara 
föräldraledig under tre perioder per 

år. Efter att de tre perioderna är slut 
kan du fortfarande söka föräldrale-
digt men du prioriteras då inte före 
de som söker semester och annan 
ledighet. Ansökan ska göras minst 
två månader innan du tänkt vara 
ledig. Då berättar du också hur länge 
du tänkt vara ledig.

Om du ska vara föräldraledig på 
deltid, tänk på att avbryta föräldrale-
digheten innan du går på semester.

Om du söker föräldraledigt på 
klämdagar, tänk på att stämma av 
med din arbetsgivare om löneavdrag 
kommer göras även på de röda da-
garna så du kan begära föräldrapen-
ning från Försäkringskassan istället.

Föräldralön. När du är föräldrale-
dig och tar ut föräldrapenning från 
försäkringskassan får du 80 % av din 
sjukpenninggrundande inkomst. Pos-
ten toppar upp med 10 % av din lön 
i s.k. föräldralön, så du kommer upp 
i 90 %. För att få ut föräldralönen, 
ge beskeden om utbetalning från 

Försäkringskassan till din närmsta 
chef. Detta gäller bara om du blev 
anställd i Posten minst ett år före 
första föräldraledighetsdagen.

Om det värsta händer. Inte alla 
graviditeter slutar välOm det värsta 
händer och barnet dör täcker 
medlemsförsäkringen begravnings-
kostnader.

Tänk på att föräldraledighet och 
vård av barn påverkar din inkomst 
och att hela samhället tjänar på att 
mammor och pappor tar ut ungefär 
lika många dagar. Mammor står idag 
för mer än tre fjärdedelar av det 
totala uttaget av föräldrapenning, 
vilket gör dem till en högriskgrupp i 
arbetsgivarens ögon

Blivande pappor! Se till att ta ut 
den föräldraledighet ni har rätt till 
och ge inte bort alla goa dagar till 
mamman!

■
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Föräldra penning

Föräldrapenning är den ersättning 
 föräldrar får för att kunna vara hemma 
med sina barn i stället för att arbeta. 
Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar 
per barn. Föräldrapenningen har tre 
olika ersättningsnivåer. En baseras på 
hur stora inkomster du har, medan de 
andra två ger dig ett fast belopp per 
dag.

Med föräldrapenning kan du som är förälder 

vara ledig från arbetet och få ersättning i längre 

sammanhängande perioder, enstaka dagar eller 

delar av dagar.
Du som är gravid har möjlighet att ta ut föräld

rapenning från och med den 60:e dagen före 

beräknad förlossning. 
Du som är adoptivförälder kan ta ut föräldra

penning i 8 år från den dag då du börjar ta hand 

om barnet, men längst tills barnet har fyllt 10 

år.

Mödravårdscentralen erbjuder ofta föräldra

utbildningar när ni väntar barn. Båda för

äldrarna kan delta samtidigt i utbildningen och 

få föräldrapenning för samma tid.Vid gemensam vårdnad har ni som är föräldrar 

rätt till 240 dagar var med föräldrapenning. Av 

dessa är 60 dagar reserverade för var och en av 

er. De övriga kan en av er välja att avstå till den 

andra föräldern. Den som avstått föräldrapen

ningdagar kan ta tillbaka dagar som det ännu 

inte betalats ut ersättning för. Har du ensam 

vårdnad om barnet har du rätt till alla  
480 dagarna.

Vid tvillingfödsel betalas föräldrapenning 

ut i ytterligare 90 dagar på sjukpenning el

ler grundnivå och i 90 dagar på lägstanivå. 

Vid födsel av fler än två barn samtidigt beta

las föräldra penning ut på sjukpenning eller 

grundnivå i ytterligare 180 dagar för varje barn 

 utöver de två första.
Det är viktigt att planera föräldraledigheten 

i god tid. Det underlättar för både dig och din 

arbets givare.
Du kan ta ut föräldrapenning till och med ditt 

barn avslutat första året i grundskolan. Om ditt 

barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du 

ta ut föräldrapenning till och med den dagen 

barnet fyller 8 år. 

Vem har rätt till föräldrapenning?Föräldrapenning betalas ut till barnets föräldrar 

eller till den som är särskilt förordnad vård

nadshavare. Föräldrapenning betalas också ut 

till blivande adoptivföräldrar. Dessutom betalas 

föräldrapenning ut till den som bor tillsammans 

med föräldern och•	 har eller har haft andra gemensamma barn 

med föräldern•	 är eller har varit gift med föräldern
•	 är eller har varit registrerad partner med 

föräldern.

Hur mycket får man?Det finns tre olika ersättningsnivåer i föräldra

penningen. Den första kallas sjukpenningnivå 

och baseras på din sjukpenninggrundande 

inkomst. Läs mer om sjukpenninggrundande 

 inkomst i avsnittet Mer	om	föräldrapenning	

och	sjukpenning	grundande	inkomst.FK
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Graviditets-
penning

Det finns arbeten som det kan vara svårt 
eller omöjligt att utföra när du är gravid. 
Det kan bero på att arbetet är fysiskt 
ansträngande eller på att det finns risker 
i arbetsmiljön. I första hand ska din 
arbetsgivare då omplacera dig till andra 
arbetsuppgifter. Går inte det kan du få 
graviditetspenning.

Vem får graviditetspenning?
Du har rätt till graviditetspenning om du har 
ett fysiskt ansträngande arbete, och din arbets-
förmåga på grund av graviditeten är nedsatt 
med minst en fjärdedel. Ett fysiskt ansträng-
ande arbete kan till exempel vara ett arbete som 
innebär tunga lyft eller påfrestande, ensidiga 
rörelser. Om du har sådana arbetsuppgifter att 
du kan arbeta en del av dagen kan du  ansöka om 
tre fjärde dels, halv eller en fjärdedels gravidi-
tetspenning.

Du har också rätt till graviditetspenning om du 
har ett arbete som du inte får utföra på grund 
av risker i arbetsmiljön. Riskfaktorer för gravida 
kvinnor kan till exempel vara arbetsuppgif-
ter eller miljöer där du kommer i kontakt med 
skadliga ämnen som kan skada ditt barn. Din 
arbetsgivare har ansvaret för att bedöma om du 
kan fortsätta arbeta eller inte.

Omplacering gäller i första hand
Du kan bara få graviditetspenning om inte din 
arbetsgivare kan omplacera dig till ett  lättare 
eller mindre riskfyllt arbete. Det första du måste 
göra är alltså att minst en månad i förväg an-
mäla till din arbetsgivare att du vill bli omplace-
rad på grund av att du är gravid. Gör du anmä-

lan för sent, och arbetsgivaren därför inte kan 
omplacera dig, får du ingen graviditetspenning.

Behöver du bli omplacerad på grund av risker i 
arbetsmiljön ska du förstås omgående tala om 
för din arbetsgivare att du är gravid. Arbets-
givaren ska sedan fortlöpande se om det finns 
möjligheter att ge dig andra arbetsuppgifter. 
Därför godtar Försäkringskassan i regel bara 
ett utlåtande från arbets givaren för en månad i 
taget.

När kan jag få 
graviditetspenning?
Det beror på varför du får graviditetspenning. 
Om du får graviditetspenning på grund av ett 
fysiskt ansträngande arbete så kan du få ersätt-
ning i högst 50 dagar, tidigast från och med den 
60:e dagen före beräknad förlossning. Men om 
du har blivit förbjuden att fort sätta ditt arbete 
på grund av risker i arbets miljön får du gravidi-
tetspenning för varje dag som förbudet gäller.

Graviditetspenning betalas dock ut längst till 
och med den elfte dagen före beräknad förloss-
ning. De sista 10 dagarna före beräknad förloss-
ning kan du i stället ta ut föräldrapenning.

Exempel
Förlossning är beräknad till den 1 januari 2012. 
Första dagen som graviditetspenning kan betalas 
ut är 60 dagar innan beräknad förlossning det 
vill säga den 2 november 2011. Sista dagen gra-
viditetspenning kan betalas ut är 11 dagar innan 
beräknad förlossning det vill säga den 21 decem-
ber 2011.

Hur mycket får man med 
graviditetspenning?
Graviditetspenning ger dig per dag knappt 80 
procent av din sjukpenningrundande inkomst 
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Sjuk vid tillfällig 
vistelse utomlands

När du tillfälligt vistas i ett annat EU/
EES‑land eller Schweiz har du rätt till 
nödvändig vård på samma ekonomiska 
villkor som invånarna i landet. För att 
få det behöver du ett  europeiskt sjuk‑
försäkringskort (EU‑kort). På resor inom 
Norden behöver du dock inget kort. 
I länder utanför EU/EES och Schweiz 
har du med några undantag inte rätt 
till vård. För att få ersättning för sjuk‑
vårdskostnader i de länderna  behöver 
du en privat reseförsäkring.

EU/EES‑länder och Schweiz
EU‑kortet ger dig rätt till vård
EU‑kortet visar att du är försäkrad i Sverige och 
ger dig rätt till nödvändig vård när du tillfälligt 
besöker ett annat EU/EES‑land eller Schweiz, 
till exempel under din semester. I Schweiz och 
Liechtenstein krävs också att du är medborgare 
i ett EU/EES‑land eller i Schweiz för att du ska 
få vård.

Vad menas med vård?
Med vård menas sjukhusvård, läkarvård, tand‑
vård, läkemedel med mera som du kan få inom 
ramen för det allmänna sjukvårdssystemet i 
landet du besöker.

Vad är nödvändig vård?
Med nödvändig vård menas inte bara akut‑
vård, utan även vård som ges på grund av 
kronisk sjukdom, inklusive provtagningar och 
 medicinska kontroller. I dessa fall kan du ibland 
behöva komma överens med vårdgivaren innan. 
Du ska kunna vistas i ett annat EU/EES‑land 

eller Schweiz och veta att du får den vård du 
behöver.

All vård betraktas inte som nödvändig. Om 
vården kan vänta tills du kommer tillbaka till 
Sverige är den inte nödvändig. Den bedömning‑
en görs alltid av läkare eller annan vårdpersonal 
som behandlar dig, och beror på sjukdomen och 
hur länge du ska stanna i landet.

EU‑kortet täcker inte allt
EU‑kortet ger dig inte rätt till planerad vård. 
Det betyder att EU‑kortet inte gäller om själva 
syftet med resan är att söka vård.

EU‑kort kan bara ge rätt till privat vård om 
vårdgivaren är ansluten till vårdlandets sjuk‑
vårdssystem.

Tänk också på du inte har rätt till ersättning för 
extra kostnader vid hemresor, till exempel med 
ambulansflyg. För att få ersättning för sådana 
kostnad er måste du ha en privat reseförsäkring. 
Det gäller dock inte inom Norden, där det finns 
ett speciellt avtal som täcker extra utgifter för 
hem resor.

Pensionärer som reser till Spanien
Om du är pensionär och ska resa till Spanien 
kan du behöva ett särskilt pensionärsintyg som 
komplement till EU‑kortet. Intyget visar att du 
har pension i Sverige och gör att du kan köpa 
läkemedel till reducerat pris i samband med 
nöd vändig vård. Beställ intyget från Försäk‑
ringskassan.

Vad kostar det att få vård?
Med EU‑kortet har du rätt till vård på samma 
ekonomiska villkor som gäller för invånarna i 
det land där du söker vård. Om det förekommer 
patient avgifter eller liknande betalar du alltså 
lika mycket som alla andra. Men i vissa länder 
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Sävedalen är ett nybyggt brevbärarkontor som 
ersatt kontoren i Partille, Härlanda och delar av 
Kortedala. I och med att där startats upp depå-
brevbäring har Sävedalen centralt utnämnts till 
pilotkontor.

Sävedalen har tre depåer – Furulund, Sotenäs-
vägen och Sofiagatan – där jobbet nästan uteslu-
tande består av utdelning. Ingen är dock anställd 
enbart på en depå, för att skapa arbetsvariation 
alternerar samtliga. Vid utdelning från depå an-
vänds mestadels cykel, men det finns också en 
och annan bil (som kanske sett sina bästa dagar).

Själva Sävedalen har haft stora problem se-
dan starten innan sommaren. Saker börjar nu 
falla på plats, men fortfarande hänger otroligt 
mycket i luften.

”räknefel”

Stefan Johansson, lokalt Seko-ombud på Säveda-
len, menar att en stor miss var att samtliga utdel-
ningsdistrikt gjordes om från grunden. Vid star-
ten var helt enkelt alla mer eller mindre ovana. 

Tyvärr bedrevs mycket av planeringsarbetet av 
en projektgrupp som inte involverade brevbärar-
na, många fel har följaktligen upptäckts under 
resans gång. Det mest horribla var att arbetsgi-
varen planerat att 55 MA skulle behövas för att 
klara verksamheten. Några månader senare in-
sågs att det blivit ett ”räknefel” och nu ligger man 
närmare 65 MA.

För att överhuvudtaget få ut posten till kun-
derna har det dessutom använts alldeles för 
mycket bemanningsföretag. En vanlig dag kan 
det vara 10–15 bemanningsanställda på arbets-
platsen. 

rak möblering

Själva lokalen uppfattas av många, med sin raka 
möblering, som en något tråkig industrilokal. Ef-
ter många synpunkter från våra medlemmar har 
arbetsgivaren lagt in mattor framför kamfack-
en, betonggolvet gör annars att benen känns helt 
stumma efter några timmar.

Eftersom lokalen av de flesta uppfattas som 

trång och svår att ta sig fram i blev vi något för-
vånade när vi fick höra att det intill finns en tom 
lokalyta som Posten inte vill använda. När vi gick 
in i den lokalen hittade vi den pallyftare till ODR 
som inte får plats i brevbärarlokalen och som ing-
en vetat var den funnits.

hopp

Trots stora problem är Stefan Johansson mer 
hoppfull än tidigare, arbetsgivaren försöker inte 
sopa de problem som finns under mattan. Re-
gionkontoret, med regionchefen i spetsen, har 
sagt att en omstart måste göras i Sävedalen och 
vill verkligen säkerställa att det blir ett väl fun-
derande kontor.

Framtidens brevbäring  
– finns den i Göteborg?

Mycket kring framtidens brevbäring händer på västkusten. det pratas  
PSG (Produktionsstruktur Göteborg), depåbrevbäring och koncept 
utdelning . Seko Posten har besökt två arbetsplatser i regionen för att  
se vad som egentligen händer.

Brevbärarkontoret Sävedalen.

Sett bättre dagar?

I ett rum på Sävedalen har personalen hängt upp 
post it-lappar med synpunkter på saker som bör 
åtgärdas.

Sävedalen – depåbrevbäring
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Att jobba i den danska kundtjänsten är en helt 
annorlunda upplevelse för en svensk. För det för-
sta har vi ingen trafikledning som styr oss med 
önskemål om schema, vi planerar själva våra da-
gar. Vi har en kollega vi meddelar om vi behöver 

gå tidigare eller komma sent någon dag. Sedan 
planerar hon schemat efter det. 

Varje morgon har vi ett ”summöte” där pratar 
vi om dagens uppgifter eller bara tar upp något 
positivt som hänt. Det är skönt att starta dagen 
med något glädjande.  

Vi har 37-timmarsvecka i Danmark och även 
något så underbart som Flex. Detta gör att vi kan 
ta ledigt en dag om något uppstår, eller om man 
bara känner för det. Hela teamet ska vara med 
på det och vi måste naturligtvis alltid se till att 
vi har folk på telefonerna. Våra semestrar plan-
lägger vi gemensamt i teamet och hittills har det 
inte varit några problem att få de önskade ledig-
heterna. Vi registrerar också all vår tid själva, 
alltså en ”frihet under ansvar”. 

En gång i veckan har vi ett tavelmöte där vi 
tar upp vad som hänt, vilken ny information som 
finns och om vi har några problem i teamet som 
behöver redas ut. Jobbet blir så mycket roligare 
när man själv kan påverka sitt arbete och, även 
den viktiga fritiden. 

Skillnaden är stor mot Sverige där du hela ti-
den är styrd av någon annan, antingen trafikled-
ningen eller din chef, där semestrar alltid ska pla-
neras i god tid och det är svårt att få besked om 
ledighet en viss dag.

Åsa Peterson
Tidigare medlem och kontaktombud i  

Seko Klubb Administration & Specialister,  
numera medlem i Handel & Kontor, Danmark

Koncept utdelning innebär att så lite post som 
möjligt ska förberedas på brevbärarkontoret, så 
långt det går jobbar brevbäraren med fyra flöden 
ute i sitt fordon. Samtliga fordon ska ha ytterli-
gare fack för den finställda posten. 

Eftersom all lastning av fordonen sker inom-
hus ställs den finställda posten direkt vid fordo-
nen och går alltså aldrig in i lokalen. Alla brev-
klumpar kommer i säck sorterade per block, 
brevbäraren förbereder klumparna vid kam-
facken.

över gränserna?

Brevbärarkontoret i Uddevalla är pilotkontor för 
koncept utdelning och beläget i den gamla Volvo-
fabriken i stans hamnområde. Lokalen är samlo-
kaliserad med PostNord Logistics, brevbärarna 
och postchaufförerna använder samma lunch-
rum och redan under den första månaden har 
många anställda frågat om det går bra att pro-
va på att jobba över gränserna. Redan nu utförs 
postservicen i Grundsund, som tidigare sköttes 
av Logistik respektive Meddelande, av en och 
samma person. 

raka led

Även i Uddevalla är kamfacken uppställda i raka 
led, men med mycket mer luft och bättre ut-

rymme än i Sävedalen. I Uddevalla finns inte 
Bring City Mail vilket innebär mer post till var-
je enskild kund. Men eftersom den finställda pos-
ten inte kommer in i själva brevbärarlokalen upp-
fattas det ändå som mycket ”luft” i kamfacken. 
De flesta kamfack dubbelanvänds. Den stora or-
ganisatoriska skillnaden gentemot Sävedalen är 
att Uddevalla jobbar med fyra flöden och har an-
passade fordon för det.

Skillnader

Vid vårt besök märks en otrolig stor skillnad i at-
tityd mellan de båda kontoren. I Uddevalla har 
arbetsgivaren verkligen försökt skapa ett så stort 
engagemang som möjligt inför starten och det 
var viktigt att alla anställda innan flytten till det 
nya kontoret behärskade sina utdelningsslingor.  

En annan mycket stor skillnad är hur problem 
löses. Exempelvis informerade en brevbärare i 
Uddevalla innan han åkte ut på turen chefen om 
att om bara några hyllor flyttades och ”skräpet” 
som fanns där slängdes skulle ytterligare en bil 
kunna lastas inomhus. När han kom tillbaka ef-
ter utdelningen hade arbetsledningen åtgärdat 
problemet. Redan samma dag alltså, på Säveda-
len går det inte lika snabbt.

Allt kan tyckas vara guld och gröna skogar 
i Uddevalla, men så är inte fallet. Naturligtvis 
märker brevbärarna av att jobbet har blivit tyng-
re och mer fysiskt ansträngande än tidigare. Dä-
remot är de nöjda med hur arbetsgivaren jobbar 
med förändringen, delaktigheten har varit hög.

Sune Blomqvist

Fyra flöden … … ny cykelväska…
… och ny vagn 
… som är fellastad.

Uddevalla – koncept utdelning

Raka led även i Uddevalla, men med mer luft.Logistik och Meddelande i samma lokaler. Sekos anslagstavla i Sävedalen.

I samband med prisutdelning i Teambaserat Arbets-
sätt, Åsa Peterson till höger.

Från Kundtjänst på andra sidan sundet:

Ett annat sätt att jobba
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den 17 oktober genomfördes en lokal 

jobba rättdag på brevbärarkontoret An

nelund i Malmö. Bakgrunden är oro för 

ökad belastning kopplat till en planerad 

omorganisation. Annelund är en del av det 

som idag benämns som Produktionshuset, 

tidigare nova. 

Texten på affischen som pryder cyklarna på bil-
den ovan lyder: ”Din hälsa är överordnat allt an-
nat, du har bara en kropp. Vi vill ha slingor som 
är byggda utifrån att vi jobbar rätt, man ska hin-
na sin sluttid även när man jobbar efter bas-ute”.

De fem punkterna är: ”Inget trappspring, ing-
et framförande av fordon på trottoar, ta med all 
klump ut, bananpaus 09.15, ingen stress”.

En lista med följan-
de överskrift användes 
också: ”Idag jobbar jag 
inte frivilligt över”.

Henrik, varför ge-

nomförde ni en egen 

jobba rätt-dag?

– Det finns så myck-
et grupper och projekt 

nuförtiden, så vi tänkte att då kan vi väl starta 
en egen grupp. Vi bestämde oss för en jobba rätt-
grupp eftersom vi tycker att vår arbetsmiljö ofta 
blir lidande vid organisationsförändringar. Vi 
ville uppmärksamma att det faktiskt tar läng-
re tid att jobba på ett sätt som minskar stressen 
och belastningen på våra kroppar. 

Hur fungerade det?

– Det var en bra dag då många faktiskt deltog 
på ett eller annat sätt, man kände den kollektiva 
styrkan i att göra något gemensamt. 

Framtidsplaner?

– Vi planerar för en ny aktivitet i början av näs-
ta år.

Micke Bengtsson, 

brevbärare Anne

lund:

– Ett mycket bra initi-
ativ med en egen jobba 
rätt-dag. Men det bor-
de inte vara en dag då 
och då, vi ska alltid job-
ba rätt.

– Det fungerade bra, vi hade bland annat en 
gemensam paus 09.15.

Anders nordkvist, brevbärare Annelund:

– Vad jag tyckte om jobba rätt-dagen? Jättebra! 
Men det är konstigt att det ska behövas, det bor-
de vara större intres-
se från arbetsgivaren 
för att se till at vi job-
bar rätt. Uppslutning-
en var bra, och det var 
bra att vi hade en lista 
för de som inte ville job-
ba över. ■

Med chaufförer som jobbar alla tänkbara 

tider på dygnet är det ofta svårt att hitta 

passande tider för medlemsmöten inom 

Seko Posten Logistik, framför allt på 

distributionen. Som ett komplement till de 

vanliga mötena har därför de fackliga inom 

Logistik börjat med hela Sekodagar.

Sådana dagar informeras det om avtal, rättig-
heter och försäkringar och medlemmar har för-
stås möjlighet att ställa en massa frågor. I sam-
band med dagarna brukar Seko också bjuda på 
fika, frukt och kanske godis, och ofta arrangeras 
någon form av tävling, exempelvis en frågesport 
om fackliga frågor. 

I Linköping genomfördes en Seko-dag den 8 
november. På initiativ av klubbens kassör Lili-
an Karlsson satsades det denna gång på hemla-
gad tacobuffé för samtliga medlemmar. Någon 
förtroendevald stekte köttfärs, andra strimlade 
grönsaker. Att Linköping har en hög andel med-
lemmar blev extra tydligt denna dag, bara ensta-
ka personer hade med sig egen matlåda. 

– En mycket bra lös-
ning för att få infor-
mation och dessutom 
är det ju aldrig fel med 
tacos till lunch, tyck-
er medlemmen Gustav 
Tinnerholm.

– Det här är något 
vi kommer att fortsät-
ta med, säger klubbordförande Sandra Svensk. 
Även om jag träffar medlemmarna i veckorna är 
detta ett bra sätt att synas, där vi inte har så hög 
organisationsgrad brukar det dessutom ge någ-
ra nya medlemmar varje gång. ■ 

17 oktober Malmö Annelund

Henrik Nilsson, fackligt 
ombud på Annelund.

Ready to do the job in the right way – en helt 
annan  brevbärare på Annelund.

Micke Bengtsson.

Anders Nordkvist.

Gustav Tinnerholm.

Tacos i Linköping

Materialet hämtat från NUMMER ETT
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Efter arbetsdagens slut  sam-
lades ett 20-tal chaufförer för 
att tillsammans med oss från 
klubbstyrelsen och skyddsom-
bud diskutera de problem man 
upplever på arbetsplatsen. Det 
resulterade i ett antal frågor att 
ta upp med regionchefen Hå-
kan Schiller, som var inbjuden 
till den andra delen av mötet. 

Vi kan göra det lätt för oss 
och skylla på inkompetenta 
chefer, men det gynnar ingen, 
vare sig lokala chefer eller våra 
medlemmar.

Det handlar om att börja 
samtala med varandra, om att 
arbetsgivaren informerar vik-
tiga förändringar och att man 

diskuterar med varandra så att 
den kompetens som finns bland 
både chefer och personal tas 
tillvara. För arbetsmiljöns och 
för arbetsplatsens skull. Själv-
klara saker, vilket Håkan Schil-
ler höll med om.

Inom PostNord finns ett 
gammalt begrepp, ”den goda 
arbetsplatsen”. För att nå dit 
är det kanske allra viktigas-
te att de anställda känner del-
aktighet, något som inte upp-
levs på Backa. Att som anställd 
känna att man får information, 
blir lyssnad på och får en möj-
lighet att vara med och påver-
ka sin arbetssituation är viktigt 
för att alla ska trivas. Precis det-

ta var vad våra medlemmar på 
filialen efterfrågade. 

Klubben går nu vidare och 
hoppas att medlemsmötet blir 
en start för en bättre dialog 
mellan medlemmar och loka-
la chefer, att man tillsammans 
kan skapa en bra arbetsplats 
för alla. 

Regionchefen Håkan Schil-
ler uttryckte goda förhopp-
ningar om att arbetsplatsen ska 
kunna utvecklas positivt, men 
att alla måste hjälpas åt. Många 
av de frågor medlemmarna tog 
upp är enligt honom självkla-
ra saker som borde fungera i 
det dagliga arbetet. Det åter-
står nu att se om dessa utfäs-
telser förverkligas, något som i 
så fall säkerligen skulle ge posi-
tiva utslag i framtida arbetsmil-
jöenkäter och Focusmätningar. 

håkan hallengren

Seko Posten Klubb Admi

nistration & Specialister 

(KAOS) har precis avslutat 

sina medlemsmöten i Solna.

Klubben brukar bjuda in till 
medlemsmöten under vår och 
höst, och då inte på kvällstid 
utan som lunchmöten. Så även 
denna gång i Solna då sex mö-
ten avverkats på tre dagar.

– Sammanlagt var ett åtti-
otal medlemmar med på mö-
tena denna gång, berättar Eva 
Blom från klubben. Lunchmö-
ten är vår möjlighet att nå ut till 
så många av våra medlemmar 
som möjligt. Vi får även hjälp 
från arbetsgivaren med att 
planera mötestider, eftersom 
lunchtiderna varierar inom ex-
empelvis Kundtjänst.

– Denna gång var det Sol-
na, men vi besöker också våra 
medlemmar i Borlänge, Väs-
terås, Jönköping, Göteborg och 
Malmö, säger Anne-Marie Ross 
som är klubbordförande. Det är 
oerhört värdefullt att få möjlig-
het att träffa så gott som samtli-
ga medlemmar i klubben.

Viktigast

Seko Posten Klubb Administra-
tion hette tidigare klubb Cen-
trala Enheter och organisera-
de då bland annat medlemmar 
inom Kundtjänst och på hu-
vudkontoret. 2010 beslutade 
Seko Postens styrelse att om-
bilda denna klubb till en na-
tionell klubb med säte i Stock-
holm. Klubben organiserar och 
förhandlar nu för de medlem-
mar inom Logistik, Meddelan-
de och Posten AB som inte har 
sin naturliga tillhörighet inom 
produktionsgrupperna. Det 
handlar om anställda på exem-
pelvis: Kundtjänster, Reklama-
tioner, Administration och För-
säljning.

Så vilka frågor var viktigast 
vid den senaste rundan med-
lemsmöten?

– Frågor kring det nya avta-
let och den nya Focusrappor-
ten. När vi informerade om 
vårt nya avtal berättade vi ock-
så om hur avtalsförhandlingar 
går till. Inte många medlemmar 
är insatta i detta och en fråga 
som återkom var vad som styr 

vilka som får sätta ”märket” i 
avtalsrörelserna. Därför kom-
mer vi under vårens medlems-
utbildningar om Villkorsavta-
let också att berätta mer om hur 
dessa avtalsrörelser fungerar.

– Det diskuterades även en 
hel del om de aktivitetsplaner 
som görs efter Focusrapporter. 
Ofta händer ingenting, samma 
problem dyker upp igen vid 
nästa mätning.          

Tandvårdskassa

Klubb Administration & Spe-
cialister har cirka 350 med-
lemmar, 180 av dessa är även 
med i klubbens tandvårdskas-
sa. Medlemskapet där är alltså 
frivilligt och kostar 75 kronor 
per månad. Vid uppvisande av 
kvitto återbetalas 60 procent av 
tandvårdskostnaden, dock max 
10 000 kronor/kalenderår. ■

Lunch med Klubb KAOS

KAOS.

Filial Backa:

Mot ”den goda arbetsplatsen”?
Efter en längre tid av minskad trivsel, höga sjuktal och 

ökad misstro mellan chaufförer och chefer på skåpbilsfi

lialen Backa tog Klubb Logistik Väst tag i saken och anord

nade en medlemsträff den 18 november. 

100 procent 
i Eslöv
I oktober uppnådde utdelningskontoret i 
Eslöv hundraprocentigprocentig anslutnings
grad till Seko. Idag är alltså alla som jobbar 
här organiserade i facket, inklusive de timan
ställda, sammanlagt är vi 24 medlemmar. 

Som ombud måste du hela tiden vara aktiv 
och lyhörd för medlemmarnas åsikter och 
behov. Framför allt är behovet av facklig hjälp 
olika. För nya är det större eftersom anställ-
ningstryggheten är sämre. De har ofta sämre 
arbetstider, är deltidsanställda och har timlön, 
och då måste man mer aktivt bevaka och kräva 
rättigheterna. De omfattas inte heller av alla 
delar i kollektivavtalet. Dessutom finns behov 
av att informera och utbilda nya medlemmar 
om deras rättigheter enligt PVA, som vårt 
kollektivavtal heter, och det blir då i form av 
medlemsutbildning på betald tid.

Medlemmar med en tillsvidareanställning på 
heltid, och alla de rättigheter det innebär, kan 
ändå ha behov av stöd vid exempelvis rehab, 
försäkringsärenden eller personliga samtal. Vi 
har även medlemsutbildningar för alla medlem-
mar, till exempel om pensionssystemet och 
våra försäkringar.

Som fackligt ombud ska man bevaka allas 
behov och försöka säkra att ingen lämnas 
ensam med arbetsgivaren. Som medlem har 
man rätt att ha med sitt fackliga ombud när ar-
betsgivaren kallar in till samtal, men medlem-
men måste själv begära det. Klyschan om att 
”tillsammans är vi starka” lever i allra högsta 
grad i det samhälle vi nu har. 

Där anslutningsgraden till facket är hög, som 
i till exempel Eslöv, har man större inflytande 
på arbetsplatsen. Det är också tack vare en hög 
anslutningsgrad som facket kan kräva rätten 
att förhandla fram ett kollektivavtal. Ett kollek-
tivavtal som innehåller reglerade ekonomiska 
skyldigheter för arbetsgivaren att uppfylla, 
exempelvis övertidsersättning, semesterersätt-
ning och ob-ersättning. En arbetsgivare hade 
aldrig varit villig att förhandla om vi hade haft 
låg anslutningsgrad till facket, det hade också 
inneburit att de inte hade behövt bry sig om 
att betala ut de olika ersättningarna.

För att uppmärksamma att vi nått 100 % har 
vår klubb Seko Posten Syd valt att bjuda alla 
medlemmar på kontoret på tårta. Det vore kul 
om fler arbetsplatser kunde uppnå detsamma 
och sedan kräva tårtkalas även av sina klubbar. 

Jan Johansson, lokalt ombud Eslöv

Tidigare publicerad i NUMMER ETT
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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
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: 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.molin@posten.se

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 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 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
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: 010-436 34 64
jan.svanberg@posten.se

Seko Klubb Post Mellansverige
Box 680, 601 15 Norrköping
Tel: 070-980 97 61
siv.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: 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
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 
nordöstra 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: 076-101 44 42
johan.lindholm@posten.se

Seko Klubb Chefer & Specialister
Box 50228, 202 10 Malmö
Tel: 070-980 10 81
sonny.crona@posten.se
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105 00 Stockholm
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