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Här kommer första numret av 
SEKO Postens webbtidning
Det här är det första numret av SEKO Pos-
tens webbtidning. Vårt syfte med att ge ut 
en webbtidning är att bredda och kom-
plettera den fackliga information som våra 
klubbar ansvarar för till sina respektive 
medlemmar. I en tidning finns det också 
möjlighet att fördjupa oss i ämnen som vi 
kortfattat skriver om i den medlemsinfor-
mation vi skickar ut varje vecka.

Vi kommer att försöka publicera intervjuer 
med i våra ögon intressanta personer. I det 
första numret av SEKO Postens webbtid-
ning kan vi glädjande nog ge en intervju 

med VD och koncernchef Lars Idermark. 
Gästkrönikörer kommer också att inbju-
das och första numret är det SEKO:s kom-
munikationschef Jonas Pettersson som 
skriver om centrala och väsentliga fråge-
ställningar som SEKO och övriga fackför-
eningsrörelsen står inför.

Webbtidningen kommer att finnas tillgäng-
lig på vår hemsida www.sekoposten.org 
Det kommer också att vara möjligt att skri-
va ut tidningen så att den finns tillgänglig 
på våra arbetsplatser.

Affe Mellström

”Förakta aldrig 
ett gott råd, 
vem det än må 
komma från.”

Danskt ordspråk

Ur innehållet

Snart dags för löne-
revision
Från 1 juni ska de nya lönerna 
gälla och arbetet med att genom-
föra lokala löneförhandlingar 
pågår. Vi beskriver hur processen 
genomförs och redovisar några 
av våra vikriga principer. Sid 3

Brev 2010
Att genomföra stora förändrings-
projekt är inte enkelt. Om man 
dessutom försöker göra det med 
för låg bemanning och dålig för-
ankring kan resultatet bli fiasko. 
Sällan har ett av Postens projekt 
fått så mycket kritik av SEKO:s 
medlemmar. Sid 5

Postens nya VD
Postens VD Lars Idermark svarar 
på SEKO:s frågor en knapp 
månad efter att han börjat sitt 
arbete som koncernchef i Posten 
Norden. Sid 6–7

Tjänstepension
Röda kuvertet från Collectum 
kommer till anställda i Posten 
under mars och april. Sid 9

Till sist
En nyhet i avtalet är att vi har rätt 
till ett schemaändringstillägg 
när arbetsgivaren ändrar din 
arbetstid.
Vi reder ut begreppen för att du 
inte ska missa ersättningar som 
du har rätt till.  Sid 9

http://www.sekoposten.org
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Den 16 mars beslutade en majoritet av riksda-
gen att stoppa regeringens planer på en börsin-
troduktion av Posten Norden. Bakgrunden är 
motioner från Socialdemokraterna och Miljö-
partiet och majoriteten i riksdagen har nu be-
slutat att ställa sig bakom oppositionens motio-
ner. Rent formellt innebär riksdagens beslut att 
man upphäver det tidigare riksdagsbeslutet som 
gav regeringen mandat att minska statens äga-
randel i Posten Norden AB till 34 %. 

Detta riksdagsbeslut är en del i ett större beslut 
som handlar om utförsäljning av statens egen-
dom i bl.a. Telia Sonera och bostadsfinansie-
ringsbolaget SBAB. Regeringspartiernas leda-
möter har reserverat sig mot beslutet.

Min uppfattning är att riksdagen har fattat ett 
mycket klokt beslut, jag ser för närvarande inga 
som helst fördelar med en börsintroduktion av 
Posten Norden. Att en börsintroduktion skul-
le kunna medföra ytterligare försämringar för 
oss anställda, är nog ganska sannolikt och det 
har naturligtvis bidragit till SEKO Postens ställ-
ningstagande mot en börsintroduktion. Men 
jag tror också att en börsintroduktion i nuläget 
skulle vara djupt olyckligt också ur medborgar-
nas perspektiv.

Posten Nordens lönsamhet är under en rad av 
år helt och hållet ett resultat av kraftiga ratio-
naliseringar i produktionsverksamheten. I prin-
cip alla är överens om att brevverksamheterna i 
Sverige respektive Danmark som åstadkommer 
lönsamheten i koncernen. I princip alla är ock-
så överens om dessa verksamheter som kom-
mer att drabbas av fortsatta och omfattande 
intäktsnedgångar. Några stora och nya af-
färer i koncernen som kan kompensera de 
väntade volym- och intäktsminskningar-
na finns inte i dag i alla fall.

Lägger man till att koncernen i såväl 
Danmark som Sverige har ett omfat-
tande samhällsuppdrag, ökar väl inte 
logiken för att en börsintroduktion är 
vad företaget behöver just för tillfället. 
I Danmark har i alla fall politikerna haft 
förståndet att i sin postlag ge företaget 
rimliga förutsättningar för att klara sam-
hällsuppdraget, medan vi i Sverige lever med 
en postlagstiftning som på många sätt sned-
vrider konkurrensen till förmån för norska sta-
tens helägda bolag Bring Citymail.

Det känns onekligen som att den av regeringen 
planerade börsintroduktionen har varit en ide-

ologisk strategi utan särskilt stark koppling till 
den verklighet som Posten Norden befinner sig 
i. Det kanske är fel att ha förväntningar på re-
geringen, men visst känns det konstigt med en 
regering som i för sig bejakar statligt ägande på 
postmarknaden, men bara under förutsättning 
att den är norsk (Bring Citymail) och att norska 
staten inte ska behöva ta något ekonomiskt an-
svar för samhällsuppdraget. Statlig verksamhet 
i vårt land under svensk regi verkar dock vara 
något av ett rött skynke för regeringen. 

Det är nog fler än undertecknad som har svårt 
att förstå logiken och jag vågar nog påstå att 
det inte enbart beror på bristande intellektuell 
förmåga. Faktum är att flera ansedda närings-
livsjournalister antytt att regeringen borde vara 
tacksamma över att planerna nu stoppas och 
det av rent affärsmässiga skäl. Andra mer ”rät-
trogna” journalister pratar nu om kupper för 
förändrade ägardirektiv för statliga bolag. Ett 
något märkligt sätt uttrycka att en majoritet av 
riksdagens ledamöter ställt sig bakom motio-
ner från socialdemokraterna och miljöpartiet.

Affe Mellström
 Ordförande

Riksdagen har beslutat att stoppa börsintro-
duktion av Posten Norden

Sune Blomqvist
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förnyelse av körkort 
och färdskrivarkort

Det har snart gått tre år sedan 
den digitala färdskrivaren inför-
des och det innebär att för dem 
som behövde skaffa förarkort i 
samband med införandet börjar 
det bli dags att förnya kortet 
eftersom det gäller i fem år.  
SEKO har kommit överens med 
Posten om att de skall stå för 
kostnaderna för färdskrivarkortet. 
I samma avtal har vi även reglerat 
att Posten står för läkarbesök och 
prövningsavgiften i samband 
med förnyelse av körkort med C 
& CE behörighet och kostnaden 
för yrkeskompetensbeviset.

Prata med din chef om hur du ska 
gå tillväga när du ska förnya kör-
kort, förarkort eller yrkeskompe-
tensbevis så att du får ersättning 
för dina kostnader

Snart dags för lokala 
löneförhandlingar
1 juni är datumet då postanställdas nya löner ska gäl-
la ifrån. Den nya lönen fastställs på två olika sätt be-
roende på vilka arbetsuppgifter man utför i företaget. 

För chefer, specialister och merparten av administra-
tiv personal, fastställs lönen efter lönesättande samtal 
mellan chef och medarbetare. Detta under förutsätt-
ning att man blir överens i det lönesättande samtalet 
och att berörd medarbetare inte angett att man vill bli 
företrädd av sin fackförening i en förhandling.

För produktionspersonal, lagledare, mekaniker och 
vissa administrativa befattningar, fastställs lönen i en 
traditionell lokal förhandling mellan arbetsgivare och 
lokal facklig organisation. Denna förhandling bygger 
på att parterna kan komma överens om fördelning av 
lönesumman och att man kan kvittera det genom att 
underteckna ett lokalt kollektivavtal om fördelning-
en. Löneutrymmet som parterna ska fördela är i ge-
nomsnitt 800 kronor per månad, beräknat på heltids-
anställning.

SEKO Posten vill understryka det faktum att parterna 
måste ta sitt ansvar och bli överens i dessa lokala löne-
förhandlingar. Det finns en förhandlingsordning som 
säger hur man ska hantera situationer där parterna inte 
blir överens, där det i slutändan kan gå så långt som 
till en central lönenämnd om man inte lyckas nå fram 
till ett lokalt avtal. Att tvingas hamna i en sådan situa-
tion skulle vi se som ett misslyckande för berörda par-
ter och vi förutsätter att fack och arbetsgivare liksom 
tidigare år, kommer att ta ett stort ansvar för att nå de 
nödvändiga kompromisser som det lokala kollektivav-
talet faktiskt är. Att det i förhandlingarna är ett givan-
de och tagande är inget nytt, det är en naturlig del i ett 
arbete när två parter ska komma överens om ett avtal.

I den här avtalsrörelsen finns det ingen garanterad 
lägsta löneökning i det centrala avtalet. I det förra avta-

let fanns en sådan garanti på 350 kronor per månad och 
heltidsanställd. Det här innebär att det ligger ett stör-
re ansvar på de lokala parterna när det handlar om att 
garantera alla anställda en rimlig reallöneutveckling.

Inför för de kommande lokala löneförhandlingarna 
är SEKO Postens utgångspunkt att 800 kronor per må-
nad är den normala löneökningen för en normalpresta-
tion. Sen är vi givetvis medvetna om att de lokala par-
terna tvingas ta hänsyn till olika faktorer som kommer 
att innebära avsteg från den principen, men det är ändå 
viktigt att markera en princip. Som exempel kan näm-
nas att det på många arbetsplatser av olika skäl finns 
icke relevanta löneskillnader mellan anställda i produk-
tionsverksamheten. Sådant måste de lokala parterna ta 
ansvar för att hantera och man måste göra det inom ra-
men för det löneutrymme man har till sitt förfogande.

En annan viktig princip för oss är att graden av löne-
skillnader måste hänga ihop med arbetets utformning. 
Generellt sett är det mer rimligt att löneskillnaderna 
kan vara större i grupperna chefer och specialister än 
i grupperna av produktionsanställda. Om det är liten 
eller ingen skillnad mellan olika anställdas arbetsupp-
gifter, är det heller inte logiskt med någon stor löne-
spridning i dessa grupper. Vi tror också att en alltför 
stor lönespridning i produktionsgrupperna är kontra-
produktivt för företaget med det missnöje som riske-
rar att uppstå i en sådan situation.

Eftersom det kommer att ha gått 20 månader sedan 
senaste lönejustering, är det sannolikt att förväntning-
arna på ett anständigt utfall av de lokala löneförhand-
lingarna är ganska stort. Det är något de lokala parterna 
har att förhålla sig till i sin strävan att komma fram de 
lokala kollektivavtalen om fördelningen av årets löner.

Mats Lööf

Bli medlem för 50 kr
www.seko.se

Bli medlem 
för 50 kr

Bli medlem för 50 kr.
Surfa in på www.seko.se

alkolås i brevbäringen

Posten har den 9 mars beslutat att 
alla som behöver en nyckel i sitt 
arbete ska blåsa i en alkolåsmodul 
för att få ut nyckeln. Det innebär 
att man inkluderar att en brevbä-
rare tvingas att blåsa i en alkolås-
modul för att få ut en cykelnyckel. 
SEKO Posten har reserverat sig 
mot arbetsgivarens beslut. 2008 
accepterade vi i samverkan ar-
betsgivarens förslag att anställda 
ska blåsa i en alkolåsmodul för att 
kunna få ut nycklar till motor-
drivna fordon (bilar och mopeder) 
SEKO Posten var då överens med 
arbetsgivaren om att det beslutet 
inte skulle omfatta cyklister, nå-
got som arbetsgivaren nu ändrat 
uppfattning om vilket innebär att 
SEKO Posten inte står bakom det 
förändrade beslutet. 

För att undvika alla eventuella 
missförstånd vill SEKO Posten 
understryka vikten av att alla an-
ställda är nyktra på jobbet. Detta 
gäller oavsett om du cyklar, kör bil 
eller arbetar med administration 
på huvudkontoret.
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Det har varit kraftiga protester från 
våra kamrater som framförallt arbetar i 
norrland, att Postens nya bil inte kan stå 
emot kylan. 

Alla brevbärare tycker att Renault Kangoo 
har bättre värme än Fiat. En omfattande test 
utfördes i februari med representant från Fiat 
på plats när temperaturen låg på en för norr-
länningarna ”vanlig dag”, dvs runt minus 35 
grader.

Postens mål att vi ska ha miljöbilar
i brevbäringen är naturligtvis helt rätt, men 
när det går ut över våra medlemmar så gäller 
det att hitta balansen vad som är en accepta-
bel arbetsmiljö. 

Det som känns bra är att vi hela tiden har 
haft Posten med oss i arbetet och de delar 
uppfattningen att det måste lösas. Nu åter-
står dialogen med Fiat för att stå väl rustade 
till nästa vinterperiod.

                                              Sune Blomqvist 

KrönIKa

Posten Logistik jobbar mer och mer 
systematiskt med att kontroller om dist-
ributionsbilarna är låsta ute på stan och 
att de bara har ”sina” paket i bilen.

Självklart ska bilen alltid vara låst när du inte 
har uppsikt över den och du som chaufför 
har en skyldighet att kontrollera att din bil 
fungerar som den ska. Skulle så inte vara fal-
let, ska du meddela arbetsledningen så att de 

kan ta beslut om bilen ska bytas ut eller inte. 
Om du ändå blir tillsagd att använda bilen, 
bör du begära skriftligt från arbetsledningen 
att du blir tilldelad en bil som inte går att låsa.

Visst kan det ta tid att kontrollera bilen 
varje dag men det är du själv som kan riske-
ra din anställning om Posten vid en kontroll 
upptäcker att du inte har låst bilen.

Johan Lundh

Långsiktig opinionsbildning 
avgörande  för fackets framtid

Arbetsgivarna har de senaste åren skördat fruk-
terna av flera decenniers strategiskt opinionsar-
bete. Individualismen breder ut sig, PIG-avdrag 
heter numera i folkmun RUT-avdrag med brett 
allmänt stöd, valfrihet är positivt laddat och ordet 
entreprenör nämns hundra gånger mer än ordet 
arbetare i socialdemokratiska framtidsprogram. 
Detta kan inte annat än betraktas som fram-
gångsrik opinionsbildning. Men det har också ta-
git dem fyra decennier att ta makten över den po-
litiska problemformuleringen. Deras långsiktiga 
satsning ger nu resultat. 

Arbetsgivarna befann sig för 40 år sedan i en ex-
tremt tillbakapressad situation. Det blåste starka 
vindar mot deras grundvärderingar och de poli-
tiska reformerna stred mot deras intressen. För-
troendet för fackföreningsrörelsen var högt och 
de socialdemokratiska värderingarna hade stark 
förankring i samhället. Då bestämde de sig för att 
långsiktigt vinna den politiska dagordningen och 
tog ett antal beslut som styrde om organisationen 
till en mer opinionsbildande aktör och de ska-
pade verktyg och kanaler för detta. Tankesmed-
jor, tidskrifter, forskningsinstitut, studieförbund, 
advokatfirmor med mera byggdes och byggs upp 
för att kanalisera deras värderingar. Till och med 
skolan använder sig flitigt av böcker som kan här-
ledas till något näringslivsknutet förlag.

Situationen för facket år 2011 påminner om läget 
för arbetsgivarorganisationerna år 1970. Långsik-
tig strategi och uthållighet är de främsta förkla-
ringarna till arbetsgivarnas framgång. Visst, det 
har kostat mycket pengar, men deras medlemmar 
cashar nu in. 

Nu är det fackets tur att utmana. Självfallet är 
grunden i den fackliga verksamheten att för-
handla fram så bra villkor för medlemmarna som 
möjligt. Men parallellt med förhandlingsverk-
samheten krävs en strategisk och långsiktig opini-
onsbildning. Det kommer att kräva stora resurser, 
nya plattformar och metoder och nya former för 
att påverka det politiska beslutsfattandet. Tänk 
om arbetsgivarna avstått sin förändring i början 
av 70-talet?

Jonas Pettersson
Kommunikationschef
SEKO

Fiat i kyla?

Den franska föregångaren klarade av kylan, 
även  om det fanns en del annat att önska.

Last- och låskontroller
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fELParKErIng…

Är du nöjd med en 
resultatdag?

Lars-Göran Svensson, brevbä-
rare Lindeborg i Malmö
– Det är skandal, det känns inte 
som om personalen är en prioritet 
för Posten. Jag tycker att vi borde 
uppskattas med, Posten förtjänar 
inte den personal de har idag.

Eskil Thomsson, terminalarbe-
tare Göteborg
  - Nej, vi borde fått tre dagar ef-
tersom vi är färre antal anställda 
nu än tidigare år. Det blir på så 
sätt billigare för Posten”

Emil Jonson, brevbärare 
utdelningskontoret Dalaplan 
i Malmö 
– Tycker det är snålt med endast 
en resultatdag när man gör en 
så stor vinst. Dessutom beror ju 
vinsten till stor del på att man 
har dragit ner på kostnaderna 
vilket innebär färre anställda och 
därmed högre arbetsbelastning 
på de som jobbar.

Birgitta Ylivainio, brevbärare 
Boden
  - Nej, jag tycker att det är för lite.

Från SEKO Posten har vi i olika om-
gångar uppvaktat ledningen för Pos-
ten Meddelande och påtalat brister 
som våra medlemmar upplever ute.

Det som är glädjande är att hu-
vudkontoret har en gemensam in-
riktning med oss om att det ska 
fungera tillfredställande framöver.

Samtliga kontor där det inte 
fungerar ska ha en handlingsplan 
där det tydligt framgår vad som ska 
åtgärdas för att klara av sina mål.

SEKO Posten har fått tydliga sig-
naler att tiden för ”kamning” har 
varit för snålt tilltagen.

Tror att alla har samma tempo
Ofta handlar det om att arbetsgiva-
ren tror att alla anställda har sam-
ma höga tempo oavsett man kan ett 
postnummerblock eller om man är 
ovan

Eftersom arbetsvariation är en 
faktor måste arbetsgivaren lokalt 
säkerställa att alla anställda får 
möjlighet till övning på sina nya ar-
betsuppgifter, detta har inte fung-
erat överallt.

Linköpings Universitet som ge-
nomförde den första BAS-utred-
ningen gjorde verklighetsbaserade 
studier i hur lång tid man behöver 
öva för att kamma posten någor-
lunda snabbt. Deras studie visade 
att minst två veckors övning be-
hövs. Dessutom är det svårt att vara 
uppdaterad ”i sitt huvud” med fler 
adressblock, då tappar man kun-
skap från något block om man lär 
sig för många nya.

Högre volymer än planerat
Det mest positiva är att postvoly-
men är högre än planerat, eftersom 
styrningen mestadels sker på kost-
nader så har det lokala ledarskapet 
i många fall anpassat personalstyr-
kan till lägre volymer än vad vi har. 
Det innebär som alla förstår att de 
som jobbar inte har rätt förutsätt-
ningar att klara av och göra ett bra 
jobb.

Det som skiljer projekten Brev-
service och Brev 2010 åt är att i 
samband med Brevservice så fick 
brevbärarna hjälp av brevsorte-

ringsmaskiner på terminalerna 
som sorterade posten i gångord-
ning. Brevbärarna märkte föränd-
ringen eftersom förtsorteringen 
minskade och posten kom finställd 
i blåa lådor, dessutom började ma-
skinerna hantera gällande efter-
sändningar.

När det gäller Brev 2010 har hjäl-
pen mestadels uteblivit.

 
Ett antal nya problem tillkommer
SEKO Posten har reserverat sig mot 
att Posten inför samförädling av A- 
och B-post när vi är överens om att 
den statiska arbetsbelastningen blir 
högre. Vi vill att företagshälsovår-
den först ska kartlägga vårt nya ar-
betssätt och föreslå arbetsmiljöför-
bättringar, tyvärr väljer Posten att 
köra på och under resans gång kon-
sultera företagshälsovården, vilket 
vi anser vara ett felaktigt arbetssätt.

Ett annat problem när vi håller 
på att dela ut post längre på dagar-
na är ”att se och att synas”.

Fram till nästa höst bör Posten 
komma med några förbättringar 
som hjälper brevbärarna.

SEKO Posten kommer att lyfta 
upp kravet i centrala samverkans-
gruppen.

Sune Blomqvist

Brev 2010
Det var länge sedan ett projekt 
fick så mycket kritik som Brev 
2010 har fått av våra medlemmar.
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Välkommen till Posten Lars Idermark. Varför 
ville du bli VD i Posten Norden?
- Posten Norden är ett oerhört spännande före-
tag. Det är det första samgåendet mellan två na-
tionella postoperatörer. Det är ett företag som 
alla människor i Sverige och Danmark har en 
relation till och det är ett välskött företag. För 
mig som varit VD eller vice VD under nästan 
hela mitt yrkesliv var det både stimulerande och 
spännande att få leda detta företag.

Kan du berätta om vad du arbetat med tidi-
gare i ditt yrkesliv?
Jag började min yrkesbana inom Lantbruksko-
operationen där jag bland annat var talskrivare 
och assistent till VD och Koncernchefen. Från 
Lantbrukskooperationen kom jag till bankvärl-
den där jag verkade i Föreningsbanken och se-
nare det som idag är Swedbank som CFO och 
stf VD och Koncernchef. Jag har därefter varit i 
vårdbranschen, VD för en AP-fond och nu senast 
som VD och Koncernchef för KF/Coop. 
 
Hur vill du beskriva dig själv som person?
Det är väl egentligen andra som ska beskriva mig 
som person. Jag ser mig som energisk och intres-
serad. I mitt arbete vill jag leverera resultat och 
jag vill se människor omkring mig lyfta sig. Och 
jag är väldigt intresserad av våra kunder.

Kan du beskriva dina intryck efter en månad 
på nya jobbet?
Posten Norden är ett välskött företag. Jag har im-
ponerats både av det engagemang som finns i or-
ganisationen och av hur långt samgåendet fak-
tiskt har gått. Samtidigt har vi stora utmaningar 
framför oss som vi måste lösa.

Vilka är de viktigaste frågorna på din agenda 
just nu?
Jag har ju haft ganska lång tid på mig att läsa på 
om Posten Norden och om kommunikations- 
och logistikbranschen. Under min första tid har 
jag ägnat och kommer att ägna mycket tid åt att 
besöka våra olika verksamheter i Norden och att 
träffa människor, både i Posten Norden och såda-
na som har affärer eller andra relationer med oss. 
Viktigast för oss är att vi levererar kundvärde, ut-
vecklar de affärer vi har och skaffar nya samt att 
vi tydliggör hur Posten Norden ska utvecklas de 
kommande åren.

Hur ska en framtida lönsamhet i skapas i fö-
retaget?
Vi har varit väldigt bra på att effektivisera och 
spara och det har varit nödvändigt och kommer 
att vara nödvändigt också för framtiden. Sam-
tidigt är det viktigt att vi kan öka våra intäk-
ter, både i logistikverksamheten och inom nya 
affärer. 

Hur ser du på att medarbetarmålen sjukfrån-
varo och engagemang försämrades mellan åren 
2009-2010?
Det är naturligtvis aldrig bra att medarbetarmå-
len försämras. 2010 har varit ett tufft år med sto-
ra förändringar runt om i koncernen, sådant som 
alltid kan fresta på medarbetarmålen. Samtidigt 
tror jag att engagemanget kan bero på att vi ännu 
inte tydligt kommunicerat vår målbild. Nu arbe-
tar vi med detta. 

Postens nye koncernchef 
vill öka intäkterna

”Jag har goda erfarenheter av samarbete med de 
fackliga organisationerna och vill arbeta under största öppenhet”
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Hur ser du på Posten Norden AB, är det en kon-
cern eller ett holdingbolag för ett antal dotter-
bolag?
Posten Norden är och ska vara en sammanhål-
len koncern där koncernintresset alltid går först.

Har vi en vi en bra struktur i koncernen med 
fyra dotterbolag som kallas affärsområden?
Det är den struktur vi har och jag har inte någon 
organisationsförändring på min agenda just nu. 
Det är viktigare att vi tydligt stakar ut vad vi vill 
vara om några år och sedan formar den organi-
sation som är bäst för att ta oss dit.

Har du några uppfattningar om det samhälls-
uppdrag vi har i både Sverige och Danmark?
Alla företag har ett samhällsuppdrag. För vår del 
är det fäst i författning och vi är ålagda att ut-
föra det och det ska vi göra med stolthet, det är 
en viktig del av vår historia och vår mission. Det 
är en av våra uppgifter att se till att det finns en 
bra service för hushåll och företag i Sverige och 
Danmark.

Ser du ett problem i att postlagstiftningarna ser 
så olika ut, i Sverige respektive Danmark?
Det är klart att det vore enklare om lagstiftning-
arna vore likadana i Sverige och Danmark, men 
länderna har olika historik på postområdet och 
också lite olika förutsättningar. 

Hur ser du på att ägarnas planer på en börs-
introduktion verkar vara stoppad för tillfället?
Frågan om en börsintroduktion är en ägarfråga 
och med stater som ägare också en politisk frå-
ga. Min uppgift som VD är att leverera på styrel-
sens och ägarnas krav och ge dem största möjli-
ga handlingsfrihet. Jag har inga ambitioner att ge 
mig in i diskussionen om börsnotering eller inte.

Vad anser du om rörliga löner, dels för företags-
ledningar och dels för övriga medarbetare?
Vi har en lönepolicy som innebär att ledande 
befattningshavare inte har rörliga löner. Det är 
ägarnas och styrelsens direktiv och det har jag 
inga synpunkter på. För bredare lager av medar-
betare kan säkerligen rörliga löner vara en stimu-
lans, men jag har inte satt mig in i Posten Nor-
dens förhållanden i detalj för att ha någon uttalad 
uppfattning i den frågan för närvarande.

Hur ser du på att andelen anställda som arbetar 
inom central administration(koncern- och af-
färsområden) har ökat kraftigt de senaste åren 
i relation till totalt antalet anställda i Posten 
Norden?
När man effektiviserar så måste det också omfat-
ta de centrala funktionerna. Det är min bild att 
man rationaliserat också i de centrala funktio-
nerna men det blir ofta så att administrationen 
i andel blir större när man genomför så kraftiga 
rationaliseringar i ett produktionstungt företag 
som skett i koncernen.

Vad har du för erfarenheter av samarbete med 
fackliga organisationer sedan tidigare?
Jag har goda erfarenheter av samarbete med de 
fackliga organisationerna och vill arbeta under 
största öppenhet. Jag är van att ha informella dis-
kussioner med de fackliga företrädarna och så 
vill jag gärna fortsätta.

Vilka förväntningar har du på SEKO och övri-
ga fackliga organisationer?
Att ni ska vara öppna och tydliga i diskussioner-
na med mig och se till vad som är långsiktigt bäst 
för koncernen och därmed för dess medarbetare.

Vill du säga något mer riktat till de anställda?
Jag vill gärna understryka att jag ser fram mot att 
arbeta tillsammans med er i Posten Norden, att 
jag är imponerad av vad jag hittills har sett och 
att jag tycker ni gör ett bra jobb. Samtidigt vill 
jag att ni ska vara beredda på att framtiden för 
med sig stora förändringar inom olika områden 
men att vi finns i en koncern som har bra förut-
sättningar att komma väl ut ur förändringarna.

Vilket är ditt favoritlag i fotboll? 
Jag är mycket fotbollsintresserad och går gärna 
och ser på fotboll på olika nivåer. Vilket lag som 
är mitt favoritlag håller jag hemligt för” husfri-
dens skull”.

Affe Mellström och Lars Idermark i samtal vid SEKO Postens årsmöte den 24 mars
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Under vecka 38 hoppas vi att alla anställda i 
Posten Meddelande ska ”Jobba rätt”.

Om vi ska klara av framtidens krav på oss an-
ställda är det viktigt att vi lär oss att arbeta på 
ett ergonomiskt riktigt sätt. 

När det gäller ergonomin är det viktigt att vi 
använder våra arbetsredskap, går nedför i trap-
porna där fastighetsboxar saknas. Att vi har bra 
och rätt skor på oss underlättar för våra knän.

Våra kamfack måste vara inställda i rätt höjd. 
Rätt höjd innebär att vi ska arbeta mellan axel- 
och knähöjd. Sorteringsarbete utanför denna 
ram riskerar att skapa framtida arbetsskador.

Vi ska även följa trafiklagstiftningen och tän-
ka på hur vi agerar ute bland våra medtrafikan-
ter. Vi syns med våra gula fordon i trafiken och 
vi ska vara goda ambassadörer. Vi överlastar inte 
våra fordon, vi kör inte på trottoaren och vi kör 
inte för fort. 

Dessutom är det viktigt att vi även tänker er-
gonomi då vi delar ut post från vårt fordon.  Vi 
delar till exempel inte ut post direkt från en mo-
ped då vi får sträcka oss för att nå postlådan. Vi 
plockar inte i posten samtidigt när vi kör bil. Vi 
har max tre flöden i våra bilar. Det vanligaste är: 
Adresserad post, ODR och klump. 

Många medlemmar tycker det är konstigt att 

vi bara pratar om vecka 38 när vi ska jobba rätt. 
På sikt ska vi självklart jobba rätt varje dag, men 
för att vi ska få fokus på att göra det varje dag 
framöver måste vi kraftsamla och göra en ge-
mensam aktivitet. 

De flesta arbetsplatserna har genomfört lik-
nande aktiviteter lokalt under 2010, men nu gör 
vi något gemensamt i hela meddelande.

Sune Blomqvist  

fastighetsboxar

Under hösten 2010 genomförde skyddsorga-
nisationen ett upprop till förmån för fastig-
hetsboxar. Samma upprop genomfördes på 
Bring citymail och har nu sammanställts till en 
ordentlig dokumentation.
Stefan Fougt (samordnande huvudskyddsom-
bud för Posten Meddelande) och initiativta-
gare till namninsamlingen håller som bäst på 
att försöka skapa kontakt med bostadsminister 
Stefan Attefall. Syftet är att lämna över upp-
draget och skapa tryck den politiska vägen så 
att införandet går snabbare.

alkolås…

Om du lyckats komma förbi nykterhetskontrol-
len, använd den här för att undvika olyckor.

Posten har beslutat att ändra tidplanen för 
byggnation av ny brev- och ODr-terminal 
i rosersberg. Den förändrade tidplanen 
innebär en senareläggning av terminaleta-
bleringen med 12 månader och nytt prelimi-
närt startdatum blir maj 2014.

Som skäl för ändringen av tidplanen anges att 
Posten har behov av mer tid med framför allt 
Trafikverket för projektering av komplexa spår-
lösningar.

Om nu Posten anser sig behöva mer tid för att 
allt ska fungera på bästa sätt, tycker SEKO Posten 
att detta är ett logiskt beslut. Samtidigt vill vi un-
derstryka vikten av seriös och trovärdig informa-
tion till de anställda. Att arbetsgivaren nu ändrar 
tidigare besked kan skada trovärdigheten, även 
om beslutet om senareläggning i sig är riktigt 
och nödvändigt. SEKO Posten uppmanar också 
arbetsgivaren att inför framtiden inta en mer se-
riös och ödmjuk inställning till hur svårt det är 
att hantera stora förändringsprojekt. Vi får aldrig 
glömma att det ytterst handlar om väldigt många 
människors framtida anställningar i företaget.

Sune Blomqvist

Posten ändrar tidplan för ny terminal i Rosersberg

Jobba Rätt
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Det grundläggande skälet till att man får 
schemaändringstillägg är där schemat änd-
ras senare än 14 dagar innan förändringen. 
Man får inget schemaändringstillägg när 
schemaändringen beror på egen begärd 
ledighet.

Om du som deltidare och blir tillfrågad om 
att jobba extra en kvällsvakt, efter att ha gjort 
ditt eget pass, får du mertid upp till heltidsmåt-
tet och därefter övertid.

Om du som deltidare har en streckdag och blir 
inringd att jobba får du mertid. Skulle  streck-
dagen däremot flyttas till en annan dag så skall 

du ha schemaändringstillägg. 
Om du blir inringd att jobba på din lediga dag 

(fridag) skall du ha övertidsersättning oavsett om 
du är hel- eller deltidare i grunden.

Om som heltidare blir inringd på din streck-
dag skall du ha övertid.

Om du får ändrade arbetsuppgifter men sam-
ma arbetstid blir det ingen ersättning. Det är 
bara när arbetstiderna ändras som det blir sche-
maändringstillägg

Om du, på kort varsel, får ledigt, men det 
innebär att två andra får ändrat schema, skall 
båda ha schemaändringstillägg.

Mats Lööf

Under mars och april kommer ett rött 
kuvert till dig som är postanställd och född 
1981 och senare. Det röda kuvertet skickas 
ut av Collectum och innehåller uppgifter 
om vår tjänstepension. Den pension som 
vi tjänar in genom det kollektivavtal, ITP-P, 
som facket och Posten tecknat för anställda 
i den svenska delen av Posten norden.

Collectum administrerar de premier som varje 
månad sätts av till vår tjänstepension. Collectum 
ser till att premien hamnar hos de bolag vi valt 
ska förvalta våra pensionspengar fram till dess 
vi går i pension. De ska också varje år genom det 
Röda kuvertet ge oss besked om hur tjänstepen-
sionen utvecklas.

I februari – mars varje år
 får vi det Orange kuvertet från Pensionsmyndig-
heten som informerar om den allmänna pensi-
onen. Den pension som alla som arbetar i Sve-
rige tjänar in. Några veckor senare kommer det 
Röda kuvertet som redovisar tjänstepensionen 
som man får utöver den allmänna pensionen. 
Tillsammans ger de båda kuverten en bra bild 
av vår framtida pension.

Det röda kuvertet ser lite annorlunda ut be-
roende på vilken del av vårt pensionsavtal man 
tillhör. Det finns två delar, ITP-P avd 1 och 
ITP-P avd 2.

ITP-P avd 1
I avd 1 finns de som är födda 1981 eller senare och 
har fyllt 25 år. Dessutom finns här alla timavlö-
nade och resursanställda oavsett födelseår för-
utsatt att de fyllt 25 år.

I det röda kuvertet redovisas hur stort pen-
sionskapital man hittills tjänat in, premier som 
avsatts för 2010 till det/de bolag man valt, avgifter 
och skatt som dras från pensionskapitalet. Har 
man valt Familjeskydd och/eller Återbetalnings-
skydd redovisas det också i beskedet.

Även den lön som används som underlag för 
premierna redovisas.

Det finns även en kortfattad information om 
avtalet och de olika begrepp som används i vär-
debeskedet.

ITP-P avd 2
I avd 2 finns de som är månadsavlönade som är föd-
da 1980 och tidigare. Det Röda kuvertet för avd 2 

kommer inte år 2011 utan kommer första gång-
en våren 2012. Collectum har varit administra-
tör för avd 2 sedan 2010-07-01 och inte klarat att 
redovisa 2010 års premier i årets upplaga.
 
för avd 2 handlar det om
den del av tjänstepensionen som kallas ITPK-P 
som är en kompletterande ålderspension. Pre-
mien som avsätts är på 2 % av den pensionsmed-
förande lönen. 

Avd 2 får förutom det röda kuvertet en redo-
visning direkt från det/de bolag man hade valt 
för sin ITPK-P fram till 1 juli 2010.

För att de som tillhör avd 2 ska få en total bild 
av sin tjänstepension måste de förutom de två 
nämnda beskeden lägga till den ålderspension 
som SPV (Statens Tjänstepensionsverk) redovi-
sar i sitt årliga besked till alla med förmånsbe-
stämd ålderspension i ITP-P. 

Per Backman

Brevbärarna ökar mest

Nej, det handlar inte om att antalet anställda 
brevbärarna har ökat under 2010. Det hand-
lar i stället om uppgifter från tidningen Du 
& Jobbet, som kartlagt hur mycket övertid 
olika yrkesgrupper arbetat. I den kartlägg-
ningen visar det sig att brevbärarna var den 
yrkesgrupp som hade ökat övertidsarbetet 
allra mest.

Ja, vi vet att 2010 var ett år där Sverige 
drabbades av både askmoln och vinter. Men 
vi kan inte helt bortse från att för låg beman-
ning och Brev 2010 har bidragit till den till 
föga smickrande topplaceringen.

Affe Mellström 

Röda kuvertet från Collectum, 

Schemaändringstillägg

På min arbets-
plats har vi inte 
börjat med nyk-
terhetskontroll 
innan vi påbörjar 
turarbetet

Glöm inte 
att blåsa i 
alkomätaren 
innan du 
påbörjar 
turarbetet, 
det kan sluta 
illa annars

är på väg till dig som är född 1981 och senare.

alkolås…
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SEKO Posten 
Terminalvägen 36
105 00 Stockholm

Tel: 08-781 60 70

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

SEKO Klubb Posten Norrbotten 
973 00 Luleå
Tel: 0706-65 54 50
seko.postklubb.norrbotten@posten.se

SEKO Klubb Poståkeri Norrbotten
Cementvägen 8, 973 45 Luleå 
nord@sekologistik.org

SEKO Klubb Umeå 
Umeå Postterminal
901 00 Umeå
Tel: 090-13 82 45
Fax: 090-10 97 99 
kent.thunberg@posten.se

SEKO Klubb Post Skellefteå
Box 300, 931 23 Skellefteå
Tel: 0910-58 68 95 
Fax: 0910-58 68 29
kent.sigvardsson@posten.se

SEKO Klubb Post Lycksele
Grubbgatan 21, 921 01 Lycksele
Tel: 0703-26 37 10
christer.naslund@posten.se

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

SEKO Klubb Poståkeri
Box 1237, 901 22 Umeå
klubb.vasterbotten@sekopostakeri.org

SEKO Klubb Post (Jämtland)
Box 377, 831 25 Östersund
Tel: 063-19 90 84

SEKO Klubb Post (Västernorrland)
Esplanaden 23, 852 36 Sundsvall
Tel: 060-19 61 22, 060-19 61 23
lennart.cedervall@posten.se

SEKO Klubb Post (Dalarna) 
Box 739
784 35 Borlänge
Besöksadress Tunagatan 20,  
 
SEKO Klubb SEKO Post Gävle
Fh 22, 801 30 Gävle
Tel: 026-65 65 84
Fax: 026-18 21 99
hakan.alenius.sk5@seko.se

SEKO Klubb Post Värmland
Södra Kyrkogatan 6, 652 24 Karlstad
Telefon: 054-14 45 80
Fax: 054-18 21 99
ingela.agneblad@seko.se

SEKO Post Klubb Bergslagen
Postkontoret Lindesberg
711 01 Lindesberg
Tel: 0581-61 14 98
Mobil: 0709-80 33 10
seko.postklubbbergslagen@posten.se

HÄr fInnS VI

SEKO Klubb Post Väster
Box 40, 691 21 Karlskoga
seko.postklubb-vast.karlskoga@posten.se

SEKO Klubb Posten Logistik Mitt
Postkontoret, 694 01 Hallsberg

Truckgatan 1 
702 27 Örebro 
 
SEKO Klubb Post Örebro
Terminalen, 701 23 Örebro
Tel: 0582-61 19 36 
Mobil: 0739-81 49 60 
kristina.Warn@posten.se

SEKO Klubb Post Uppland
Vretgränd 18, 753 22 Uppsala
Tel: 0709-80 64 00
peter.burman@seko.se

SEKO Klubb Post Västmanland
Box 112, 721 05 Västerås
Besöksadress: Sturegatan 18
Tel: 021-16 60 77
Fax: 021-18 47 61
jan.svanberg@posten.se

SEKO Postklubb Stockholm City
Primusgatan 18, 112 62 Stockholm
Tel: 0709-80 23 84
Fax: 08-667 03 39
seko.postklubbstockholmcity@posten.se

SEKO Postklubb Stockholm Norra
Box 1032
117 21 Solna Tel: 08-454 84 19 
Skytteholmsvägen 2, 5 tr
sth.norra@seko.se

SEKO Postklubb Södra Stockholm
Byängsgränd 5, Årsta Pte
120 00 Stockholm
patrik.hoglund@seko.se

SEKO Klubb Post Gotland
Arbetarrörelsens Hus, 621 65 Visby
Tel: 0498-21 79 89
Mobil: 073-809 44 12 (Dan),  
070-884 18 74 (Ove)
Fax: 0498-21 45 50
dan.blomgren@seko.se
ove.liljegren@seko.se

SEKO Postklubb Lidingö
Vasavägen 86, 181 00 Lidingö
Tel: 0709-80 88 18
thomas.b.johansson@posten.se

SEKO Klubb Årsta Postterminal
Box 90121, 120 21 Stockholm
Tel: 08-781 56 13
Mobil: 0709-980 58 13
Fax: 08-791 80 77
Hemsida: http://home.swipnet.se/
terminalklubben
seko.postklubb.arstapt@posten.se

SEKO Klubb Brev Tomteboda
Plan 2 1/2, 173 00 Tomteboda
Tel: 08-781 76 14 
Mobil: 0709-80 71 08
Fax: 08-31 65 29
klubb631@gmail.com

SEKO Klubb Administration & Specialister
Terminalvägen 36, 105 00 Stockholm
Tel: 08-781 79 66
Fax: 08-781 47 80
klubb.as@live.se

SEKO Klubb Utrikes
Box 141, 190 46 Stockholm-arl
Tel: 08-781 78 26
Fax: 08-781 77 23
hisham.mohamedhaleel@posten.se

SEKO Klubb Logistik Stockholm
Terminalvägen 14, 173 01 Tomteboda
Tel: 08-781 78 32
Fax: 08-781 78 10
sekopostakeriklubb@telia.se

SEKO Klubb Post Mellansverige
Box 680, 601 15 Norrköping
Tel: 0709-80 97 61
lars-gunnar.svensson@posten.se

SEKO Serviceklubb Borås
Box 941, 510 10 Borås
seko.serviceklubb.boras@posten.se

SEKO Transportklubben Borås
Box 941, 501 10 Borås
Tel: 033-17 02 97
Mobil: 0709-80 49 63
mattias.sundqvist@posten.se

SEKO Postklubb 52&54 
Bangatan 12, 521 01 Falköping
Service-tel: 0709-80 55 03
Tel: 0515-189 12
seko.postklubb.skaraborg@posten.se

SEKO Klubb Åkeri 10:an
Hovhultsvägen 4, 451 70 Uddevalla
Tel: 0522-753 19
akeri10@sekopostakeri.org

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

SEKO Postklubb Uddevalla
Agnebergsgatan 2, 451 30 Uddevalla
Tel: 0522-66 70 86
Mobil: 0709-80 55 01
Fax: 0522-451 30
seko.postklubb-45@posten.se

SEKO Posten Klubb Göteborg
Kruthusgatan 17, Plan 4
405 24 Göteborg
Tel: 031-50 81 60
Mobil: 0709-80 04 94
Hemsida: www.sekopostengbg.se 
patrick.theodorsson@posten.se

SEKO Klubb 620 Logistik Göteborg
Kurirvägen 2, 438 91 Landvetter
Tel: 031-67 44 02
Mobil: 0709-80 09 70
hakan.hallengren@posten.se

SEKO Klubb 640 Logistik Gbg
Transportgatan 29
422 46 Hisings Backa
Tel: 073 0938 180 
roger.stamby@posten.se

SEKO Klubb 630 
Göteborgs Postterminal
405 10 Göteborg
Tel: 031-62 38 76
Mobil: 0709-80 74 22
Fax: 031-62 38 78
Hemsida: www.sekopt-gbg.se
lena.liifv@posten.se

SEKO Klubb Post Sydöstra
Box 941, 392 19 Kalmar
Tel: 0480-62496
mats.widerstrom@posten.se

SEKO Post Klubb Jönköping
Posten Kålgården
551 00 Jönköping
Tel: 036-19 51 97
Mobil: 0709-808552
seko.postklubb.jönköping@posten.se

SEKO Post Klubb Högland
Gjutaregatan 7, 571 19 Nässjö
Telefon: 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
Fax: 0380-55 58 57
Öppettider: Tors 09.00-15.00
Hemsida: www.sekoklubbterminal.se
seko.terminal-nassjo@posten.se

SEKO Postklubb Kristianstad
Postterminalen, 291 00 Kristianstad
Tel: 044-18 64 37
Fax: 044-12 90 95
Hemsida: klubb.seko.se/~k12606/
krst@swipnet.se

SEKO Postklubb Hässleholm
Postterminalen, 281 00 Hässleholm
Tel: 0709-80 84 43
sekopost.hassleholm@swipnet.se

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

SEKO Klubb Post NV
V Sandgatan 7, 252 00 Helsingborg
Tel: 042-17 06 93
anders.wiberg@posten.se

SEKO Klubb Åkeri Malmö
Box 50301, 202 13 Malmö
Tel: 040-59 06 97
malmo@sekopostakeri.org

SEKO Klubb Terminalen Malmö
Box 50228, 202 12 Malmö
Tel: 040-14 94 98
Fax: 040-18 60 58
bjarne.hansen@posten.se

SEKO Klubb Chefer & Specialister
Box 50228, 202 10 Malmö
Tel: 0709-801 081
sonny.crona@posten.se
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