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Ur innehållet

Posten säger nej till 
SEKOs förslag om 
miljöbonus
Vi väckte frågan tidigt i höstas 
och nu har Posten tänkt klart, det 
blev ett nej. Sid 3

Vi har träffat 

Tobias Baudin
Tobias är föreslagen som vice 
ordförande i LO Sid 4-5

Posten vill öka kon-
trollen på paketter-
minalerna
För att minska risken för interna 
stölder vill Posten genomföra en 
pilot med in och utpasserings-
kontroller Sid 6

Brevbärarna demon-
strerar
Lördagen den 26 maj genoförs 
en demonstration mot otrygga 
anställningar och mot försäm-
ringarna inom brevbäringen.
Inför detta har klubbordföring-
arna i Stockholm publicerat en 
debattartikel som även publice-
ras här. Sid 5

Nu kan du även 
hitta oss på 
Facebook

Även om förhandlingar pågår, är 
det i nuläget mycket osäkert om nå-
gon uppgörelse kommer att finnas 
på plats innan det gamla avtalet lö-
per ut den 31 maj.

Det återstår fortfarande många 
svåra frågor att lösa i såväl bransch-
förhandlingarna mot Almega som i 
förhandlingarna mot Posten. 

SEKO Posten kommer att fortlö-
pande informera om förhandlings-
läget i vår medlemsinformation var-
je vecka.

Utöver själva löneökningarna 
är frågor om trygga anställningar 
och personalomställning vid över-
talighet mycket viktiga frågor för 
SEKO. Med tanke på att företaget 

har fortsatta planer för personal-
minskningar är villkoren för an-
ställda som drabbas av övertalighet 
mycket viktiga. SEKO Posten kom-
mer också att såväl i avtalsrörelsen 
som i vårt övriga fackliga arbete, 
driva frågan om att minska ande-
len otrygga anställningar i Posten. 

 ■

Osäkert om avtalsförhandling-
arna är klara till den sista maj
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ORDFÖRANDE HAR ORDETSEKO POSTENS STYRELSE

Produktionsverksamheten i Posten har egentli-
gen alltid byggt på att det finns ett visst mått av 
”löst anställda” som högst frivilligt har hoppat 
in och arbetat ett antal timmar som brevbärare 
eller terminalarbetare. Vi som varit med (allt-
för) länge minns lördagsvikarierna, fortfaran-
de finns det väldigt många av dagens anställda 
som börjat sin relation till Posten via den vägen.

Under många år har det funnits en bra ba-
lans där ungdomar kunnat få ett extra arbete, 
samtidigt som det underlättat för de anställda 
att få ut semestrar och andra ledigheter på vid de 
tidpunkter man önskat. Kort sagt har det fun-
nits ett system som varit sunt och bra, andelen 
”extraknäckare” har varit förhållandevis liten 
och framför allt har de som arbetat extra i Pos-
ten gjort det frivilligt och utan ambitioner att få 
en fast hel- eller deltidsanställning i företaget.

Under parollen flexibilitet och kostnadseffek-
tivitet har vi dock kunnat se en ökad ambition 
hos arbetsgivaren att öka andelen skitanställ-
ningar. Hur mycket det handlar om att optime-
ra produktionen och hur mycket som är ideolo-
giskt betingat, är svårt att uppskatta. Vi måste 
självkritiskt erkänna att vi missbedömde mot-
partens känsla för att leva upp till intentioner-
na med ett avtal, när parterna undertecknade 
kollektivavtalet om Bemanning i avtalsrörelsen 
2010. Utifrån de diskussioner som fördes mel-
lan parterna trodde vi ärligt talat inte att an-
ställningsformen resursanställning skulle kun-
na missbrukas på det sätt som nu skett. 

Att parterna också blev överens om att halv-
era tiden för arbetsgivarens rätt att visstidsan-
ställa, har inte haft någon större betydelse. När 
vissanställda har närmat sig tvåårsgränsen som 
skulle kunna ge en fast anställning har man åkt 
ut eller ”erbjudits” en anställning som resursan-
ställd utan några garantier om hur mycket man 
kan få arbeta. Arbetsgivarens agerande för tan-
karna till tider långt tillbaks, där arbetstagaren 
fick stå med mössan i handen för att få be om att 
utföra arbete. Det påminner om tider som man 
trodde var passerade för alltid och som man ab-
solut inte vill se i Posten.  Men som sagt, vi har 
lärt oss och det innebär att ett eventuellt fram-
tida kollektivavtal om bemanning måste se an-
norlunda ut. Den frågan är en del i den pågående 
avtalsrörelsen, vi vet ännu inte om det är möj-
ligt att bli överens om ett avtal som inskränker 
arbetsgivarens möjlighet att missbruka skitan-
ställningar i olika former.

Men oavsett om det går att nå ett avtal eller 
inte måste SEKO Posten lokalt och centralt, yt-

terligare öka ambitionen att föra kampen mot 
ett överdrivet användande av anställningar som 
tim- eller resursanställda. Det finns ju faktiskt 
en mänsklig och en personalpolitisk dimensi-
on i hur man utnyttjar arbetskraft också. Att 
erbjuda människor som egentligen vill ha en 
fast heltidsanställning, ett jobb som timvikarie 
eller resursanställd utan garantier för anställ-
ningens omfattning är mina ögon oetiskt. Ty-
värr är den situationen inte ovanlig och med da-
gens höga arbetslöshet och regeringens fientliga 
a-kasseersättning, lyckas Posten och andra ar-
betsgivare ändå få människor att ställa upp på 
dessa usla villkor. 

Hur arbetsgivaren kommer att hantera frå-
gan om anställningsformer och inhyrd arbets-
kraft, påverkar naturligtvis våra möjligheter 
att ta ansvar för svåra beslut som omfattar per-
sonalreduktioner. Trenden det senaste året är 
negativ och fortsätter det i den här riktningen 
kommer företaget att tvinga oss till ett annat 
och mer destruktivt förhållningssätt till fram-
tida effektiviseringar. Frågan är aktuell i den 
pågående avtalsrörelsen och vi har också kört 
frågan i samverkansgrupper på såväl koncern- 
som affärsområdesnivå. Det är ingen tvekan om 
att motparten vet var SEKO Posten står i den 
här frågan. Officiellt delar fö-
retaget vår uppfattning om 
att man ska anstränga sig 
för att ha en så hög an-
del heltidsanställningar 
som möjligt. Nu är 
det upp till be-
vis och hög tid 
föt att stå för 
det i prakti-
ken också. 
Vi accep-
terar inte 
ett ledar-
skap som 
håller med 
i diskussioner, 
men agerar i en an-
nan riktning i verk-
ligheten

 Affe Mellström
 Ordförande 
 SEKO Posten

Kampen mot skitanställningar 
– en hjärtefråga för SEKO Posten
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Vid mötet tackade arbetsgivaren för förslaget och 
lovade återkomma med respons vid ett senare 
möte. Även om det dröjde så återkom arbetsgi-
varen vid ett senare tillfälle med ett positivt svar 
som byggde på att man ville arbeta vidare med 
SEKO:s förslag. Vid detta möte sade sig arbets-
givaren vara positivt inställd, även om man ville 
tona ned våra förväntningar om att det här skul-
le kunna innebära stora bonusbelopp till anställ-
da. Vår reaktion var att vi inte hade ställt några 
ultimata krav om storlek på en miljöbonus, vi sa 
att vi ser fram mot ett förslag som parterna kan 
diskutera vidare. Arbetsgivaren lovade att åter-
komma i frågan.

Till slut kände vi oss tvingade att anmäla upp frå-
gan, vi gjorde det till mötet med Postsam den 7 
maj och fick nu besked att arbetsgivaren svängt 
från sin tidigare positiva inställning. Skälet för 
omsvängningen uppgavs vara att man hade svårt 
att hitta ett system/modell för miljöbonus.
-Vi är givetvis besvikna säger Affe Mellström 
ordförande för SEKO Posten. Att det tagit näs-
tan 8 månader för arbetsgivaren att komma fram 

till sitt ställningstagande imponerar inte.  Enligt 
min uppfattning sänker det också trovärdigheten 
för företagets stolta målsättningar om att mins-
ka miljö- och klimatbelastning. SEKO:s förslag 
byggde på att såväl företag, anställda och fram-
för allt miljön, skulle vara vinnare. 

Vi menade helt enkelt att de anställda skulle få 
vara med och dela på den kostnadsbesparing som 
uppstår om man 
framför fordon på 
ett mer miljövän-
ligt sätt, avslutar 
Mellström.
Vi citerar här 
PostNords miljö- 
och kvalitetschef 
– Erica Kronhöffer 
som uttalar följan-
de i arbetsgivarka-
nalen Manageŕ s 
Site: ” Hela 85 % 
av våra koldioxid-
utsläpp kommer 
från transporter. 

Därför önskar vi att ännu fler av förslagen hand-
lar om hur vi kan minska dessa utsläpp”. Klokt 
sagt av miljö- och kvalitetschefen, tycker vi.

SEKO Posten har definitivt bidragit med ett för-
slag som handlar om att minska utsläpp från 
transporter, ett förslag som tyvärr förkastats av 
arbetsgivaren.  ■

Posten säger NEJ till förslaget om miljöbonus

Framtidens lösning i Helsingborg

Under april och maj testar brev-
bärarna på Helsingborg Öster ett 
system för rapportering av olika 
arbetsuppgifter. Varje gång brevbä-
raren byter arbetsuppgifter, tex från 
försortering till ”kamning” av post 
ska man visa upp sitt företagskort 
framför en scanner. En brevbärare 

visar i normalfallet upp sitt kort cir-
ka 12-14 gånger under en arbetsdag.

En första tanke kan vara att sys-
temet är integritetskränkande. När 
brevbärarna har testat systemet en 
vecka är de mest irriterade över att 
det är knöligt att varje gång man by-
ter uppgifter ska man förflytta sig 
några meter till en scanner för att 
markera att man går på nya arbets-
uppgifter. Det uppfattas som ”tids-
spill”. 

I början är det även lätt att glöm-
ma att visa kortet vid varje tillfälle. 
Ingen rapportering sker utomhus 
och inte heller vid kortare pauser 
som toalettbesök mm.

Danska Posten har haft ett lik-

nande system en längre period. I 
början var det en skeptisk inställ-
ning från många håll men den är 
mer eller mindre borta nu.

Från SEKO posten ser vi några 
fördelar. Om Posten kan minska 
sina administrativa kostnader för 
bemanning och lönerapportering 
(under förutsättning att det funge-
rar) är det bra. Den andra förtjäns-
ten är att nu kommer all tid upp som 
används. Det innebär att vi själva i 
stor utsträckning genom att jobba 
rätt kan säkerställa att organisatio-
nen fungerar.

Har man tid på schemat till 16.30 
och visar kortet när man är klar för 
dagen klockan 17.15 får man med 
automatik ersättning för 45 minu-
ter extra. 

Efter utvärdering av testet ska ge-
nomföras och därefter ska frågan 
upp i samverkan på central nivå i 

Postsam inför ett eventuellt beslut.
Övriga intressanta idéer som 

man genomfört lokalt var: Krok 
för klar utdelning och mobilt ar-
betsbord. När brevbärarna kom-
mer tillbaka från sin brevbärings-
tur fäller man ner en krok där det 
framgår att man har kommit tillba-
ka. Det underlättar för ansvarig ar-
betsledare att se om alla har kom-
mit tillbaka.  Arbetsbordet fungerar 
som en bra avlastare vid buntning 
och efterarbete för ett antal block 
gemensamt.  ■

Skylten som medelar att man är 
tillbaka

Vid ett möte i koncernens centrala samverkansgrupp – Postsam den 20 september 2011, föreslog 
SEKO att PostNord skulle skapa en modell för att kunna dela ut någon form av miljöbonus till 
personal som kör bil i sitt arbete. Vårt förslag utgår från koncernens uttryckta ambition att mins-
ka negativ klimatpåverkan, system med miljöbonus till chaufförer finns också i andra företag.

Scannern som används när man 
registrerar ny arbetsuppgift

Brevbärarkontoret Helsingborg Öster testar ny utrustning för 
bemanning och lönerapportering. Postnord undersöker möjlighe-
terna att införa ett gemensamt system i koncernen för att effektivi-
sera bemanning och lönerapporteringen.
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LO måste gå från medlemstapp till för-
yngring. Det handlar i förlängning-

en om hela det fackliga inflytandet. Om vi inte 
samlar de flesta löntagarna kommer arbetsgivar-
na att börja fråga sig om de ska ta hänsyn till de 
fackliga kraven.

I dag präglas LO av en bristande samordning och 
vi måste komma ifrån det och skapa enighet och 
för att bli relevanta och viktiga för de som är ak-
tiva i arbetslivet. LO måste också klara av att enas 
om vilka samhällsfrågor som måste drivas, po-
litiskt, i samhällsdebatten och i förhandlingar.

LO måste gå från dagens underläge till att bli 
drivande i debatten, bli mer politiskt och tala hö-
gre. I dag sätter arbetsgivarna agendan och be-
stämmer vilka frågor som diskuteras och vad 
är det som hörs mest? Det talas om sänkta ung-
domslöner, om att jobba till 75. 

Vem talar om sms-jobben? Om de många 

kvinnor som har otrygga anställningar, om 
dem som skadas på jobbet, om delade pass som 
omöjliggör heltidsjobb om inte barnomsorgen 
har öppet längre? Detta är till nackdel för med-
lemmarna och är något som jag vill förändra sä-
ger Tobias.

Många av de här frågorna avgörs inte i fackli-
ga förhandlingar utan av politiker Det handlar 
om lagar och regler, resurser till arbetsmiljöar-
bete och barnomsorg, bostäder, utbildning. Då 
måste LO vara där och driva på politikerna, bil-
da opinion för bättre jobb och villkor. Det är en-
dast genom ett resultatinriktat arbete som ett för-
troende kan fås.

Ett tydligare LO
LO måste påbörja arbetet med att enas om våra 
viktigaste gemensamma avtalskrav i god tid. Till-
sammans med förbunden måste LO klara av att 
enas om vilka frågor som är absolut viktigast och 
vi måste våga prioritera.

Att bli en tydlig och drivande aktör i samhälls-
debatten måste prioriteras av LO och det är ett 
arbete som tar tid och de viktigaste frågorna att 
prioritera är:
•	 De alltmer slimmade arbetsorganisationer-

na som skapar arbetsvillkor som är allt an-
nat än okej.

•	 Ungdomarna ställs alltmer utanför samhäl-
let trots att de är framtidens tillväxt- och 
välfärdsskapare, vi måste hitta sätt att öpp-
na upp arbetsmarknaden för dem. De be-
höver jobb, bra utbildning, bostad och en 
chans att leva självständigt.

•	 Vårt alltmer dygnet runt öppna samhälle 
skapar bekymmer då välfärdstjänster som 
exempelvis förskola hänger inte med. Om 
samhället förväntar sig arbete dygnet runt 
måste också välfärdstjänsterna skapa möj-
lighet för det. 

För att på riktigt kunna utmana motparten 
och på sikt ta tillbaka taktpinnen över samhälls-
debatten från arbetsgivarna, vore det en fördel 
om LO i framtiden kunde samarbeta med exem-
pelvis TCO, Saco i vissa frågor. Det finns frågor 
som är viktiga oavsett om du arbetar på ett bygge, 
äldreboende eller om du sitter som tjänsteman på 
ett kontor. Kan vi nå den bredden och fokusera 
på några frågor att bilda opinion i så kan det bli 
riktigt framgångsrikt.

Facklig – politisk samverkan
Den facklig-politiska samverkan mellan LO och 
Socialdemokraterna har varit gynnsam för LO-
förbundens medlemmar och LO måste hela ti-
den driva de frågor som gynnar medlemmarna 

I april gjorde SEKO Posten en intervju med Tobias Baudin som då 
kandiderade till att bli ordförande i LO. En månad senare har följande 
hänt: Tobias har avsagt sig sin kandidatur som ordförande i LO och i 
stället accepterat att nomineras till förste vice ordförande. Även om 
SEKO Postens webbtidning publiceras strax före valet på LO-kon-
gressen, tyder det mesta på att Tobias kommer att väljas till att ingå i 
en framtida LO-ledning. Vi publicerar därför intervjun i ursprungligt 
skick, kompletterat med Tobias egna kommentarer om sitt ställnings-
tagande till valberedningens förslag. 

”LO måste bli mer politiskt 
men inte mer partipolitiskt” 
Tobias Baudin, vice ordförande i Kommunal och
föreslagen till 1:a vice ordförande i LO

Foto: Janne Åhman.
Bilderna är tagna i samband med ett arbetaplatsbesök på Årsta postterminal i våras.
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bäst även om det går stick i stäv med Partilinjen.

Tobias menar att LO måste bli mer politiskt men 
inte mer partipolitiskt.

– Vi måste vara öppna för att brett diskutera 
alla förslag som skapar jobb, gör jobben säkra-
re och som gör det lättare för alla människor att 
jobba. LO kan inte alltid invänta (S) utan ibland 
kan vi behöva ge dem en knuff framåt eller ett 
bidrag till en konstruktiv diskussion vilket inte 
kommer att hända om inte LO är aktiva i den 
politiska debatten.

Den norska modellen, att LO samarbetar med 

flera olika partier, är inget som Tobias Baudin 
tror på. Det är viktigt att skilja på att samverka 
och på att samarbeta. När det gäller samverkan 
så har LO det med (S) eftersom det är det bästa 
ur medlemsperspektivet. Däremot måste LO ak-
tivt påverka andra partier och de politiker som 
innehar den politiska makten, allt för att arbe-
ta för förändringar som gynnar medlemmarna.

Styrelseuppdrag
Om jag får förtroendet att bli vald till LO:s ord-
förande, så kommer jag att prioritera arbetet med 
nyorienteringen av LO och samordningen av de 
14 medlemsförbunden, säger Tobias. Jag kommer 

att sitta i de interna-
tionella facklig sty-
relserna exempelvis 
Europafacket, då det 
är ett viktigt interna-
tionellt fora för LO 
att verka i. För mig är 
det viktigt att priori-
tera LO framför an-
dra styrelseuppdrag. 
När det gäller andra 
styrelseuppdrag ser 
jag det som bra att 
andra i en framtida 
ledning och styrelse 
har dessa.  ■

”- Det var ett tufft beslut att acceptera att 
bli nominerad som vice ordförande när jag 
hela tiden känt ett starkt stöd från medlem-
marna och från flera förbund. Men till sist 
handlar det om att ta ansvar och värna LO. 
Jag tror att den nya ledningen med Kålle i 
spetsen kommer att stärka LO, men också 
förändra och förbättra LO. Det är det för-
ändringsmandat jag tar med mig in i LO:s 
ledning.

 
Skälet till att jag accepterat nominering-

en som vice ordförande är att hålla ihop LO 
och för den spännande och viktiga roll jag 
kommer att få i LO:s ledning. Jag hoppas få 
jobba med de facklig-politiska frågorna och 
att leda arbetet med att förbättra ungdomars 
situation på arbetsmarknaden och samhäl-
let i stort. ”

TOBIAS BAUDINS KOMMENTAR 
TILL ATT HAN HAR TAGIT TILL-
BAKA SIN KANDIDATUR TILL LO 
ORDFÖRANDE
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Posten har köpt fyra nya brevresningsma-
skiner, IRM till de nya terminalerna i Halls-
berg och Rosersberg. Siemens är tillverkare. 
På brevterminalen i Fredricia i Danmark 
finns en maskin i drift. Den maskinen har 
studerats av huvudskyddsombud vid ett 
studiebesök i december och i maj. 

Arbetshöjder, sträckavstånd, buller och arbets-
förhållanden och miljö… En riskbedömning och 
en lista med förbättringspunkter finns och dis-
kussioner med tillverkaren pågår. En förändring 

som måste göras och som är högst prioriterad, 
är längden på staplarna i den övre raden. Den 
danska maskinens utformning gör att den som 
ska tömma staplarna, kommer att tvingas att gå 
mer eller mindre dubbelvikt vid det momentet. 
Det är helt oacceptabelt.

I det sammanhanget kan också nämnas att 
Posten vill förlänga den övre raden på småbrev-
smaskinen, ISM. Även det ger en belastningser-
gonomisk försämring som kommer att leda till 
skador om den genomförs. Det har också Previa 
redovisat i sin undersökning av eventuella konse-
kvenser. Den teoretiska effekthöjningen i ett mo-
ment av maskinen leder till försämrad arbetsmil-
jö med påverkan även på de andra moment som 
utförs vid maskinen under dygnet. 

Den nya brevresningsmaskinen klarar att ma-
skinellt brevresa posten, men också att sortera 
stora och små försändelser. Maskinen är 47 me-
ter lång och 6 meter bred och klarar försändel-

ser med en tjocklek på 0,15 till 8 mm och en vikt 
på 2 till 100 gram. 

De svenska maskinerna kommer att utrustas 
med en annan typ av inmatning än de danska. En 
inmatning som testats i Nässjö med den så kalla-
de förskiljningsutrustningen, FSU. I den maski-
nen förbereds posten för brevresning och klump, 
fladder och metall skiljs ur från brevströmmen 
till IRM. Brevresningsmaskinerna har köpts till 
Hallsberg och Rosersberg, men möjlighet finns 
att köpa fler till de övriga terminalerna. ■

Posten har köpt nya maskiner

SEKO Posten kommer givetvis att vara delaktig 
för att ge sin syn på genomförande och åtgärder 
i piloten. Viktigt för oss är att säkra medlem-
marnas integritet och det finns både arbetsmil-
jölagsstiftning och myndighetsbestämmelser för 
hur man får övervaka på arbetsplatsen i samband 
med att man genomför olika åtgärder.

I de diskussioner som rört piloten om in och 
utpasseringskontroll har arbetsgivaren gett sig-
naler om att man vill förbjuda mobiltelefoner 

i produktionslokalerna, något som SEKO Pos-
ten har ifrågasatt. Det är nu 2012, vi lever i ett 
samhälle där mobiltelefoner är en del av de flesta 
människors vardag. Dagens mobiltelefoner an-
vänds till så mycket mer än att bara ringa, det 
handlar bland annat lyssna på musik. Ett förbud 
mot det skulle utan tvekan skapa stor irritation 
på arbetsplatserna.

Våra medlemmar på paketterminalerna har 
ett tungt, monotont och fysiskt påfrestande ar-

bete, att ha möjligheten att kunna lyssna på ra-
dio och musik när man står i en mörk kall last-
bärare ses som en ljuspunkt i en annars väldigt 
tuff arbetsmiljö.  Om mobiltelefoner och andra 
personliga tillhörigheter kunna lämnas utanför 
produktionslokalen, ställer det också krav på ar-
betsgivaren att det finns låsbara förvaringsmöj-
ligheter såväl anställda som andra som vistas i 
produktionslokalerna.

SEKO Posten kommer att verka för att det även 
i fortsättningen ska vara en så bra och tillfred-
ställande arbetsmiljö som möjligt på våra arbets-
platser. Vi kommer att bevaka så att inte våra 
medlemmars integritet kränks av Posten, med 
argumenten om att kunderna kräver en hög sä-
kerhet. SEKO Posten har inget emot en hög sä-
kerhet, men en sådan måste gå att ordna utan att 
det går ut över de anställdas integritet och arbets-
situation. Vi förutsätter att arbetsgivaren tar den 
hänsynen till medarbetarna i den här pilotverk-
samheten och i övrigt. ■

Pilot för in och utpasseringskontroll 
på Segeltorps Paketterminal
Posten Logistik har utsett Segeltorps paketterminal för ett pilottest för in- och utpasse-
ringskontroll. Piloten ska hanteras lokalt av regionen i Stockholm, men kan i en förläng-
ning komma att få påverkan i hela koncernen.
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JOBBA RÄTT AKTIVITETEN 
FORTSÄTTER

Jobba Rätt - aktiviteten under vecka 38 förra 
året var en facklig framgång. Ni vet väl om att 
kampanjen går vidare i år. 

SEKO Postens Bolagskommitté i Meddelande har be-
slutat att vi skall göra sex separata aktiviteter under 
året. Den två första har redan varit och den tredje på-
går för fullt, när ni läser denna tidning. I början av året 
fick ni ett personligt brev, där vi beskrev problemati-
ken med att kunna ta sin rast eller paus och frivillig-
heten gällande övertid m.m.

Under vecka 12 gjorde vi en gemensam kartläggning 
i Meddelande och i Logistik på alla våra arbetsplatser 
om hur mycket resursanställda och bemanningsföre-
tag Posten hade inne under just den veckan. Detta gjor-
des över hela landet, sammanställdes sedan på central 
nivå och det ligger till grund för vårt fackliga arbete 
mot ”skitanställningar”. De har nu lovat bot och bätt-
ring, dock utan att konkretisera sig.

Under maj och juni skall vi på möten visa upp ett bild-
material om Hållbar arbetsmiljö. Det handlar om vik-
ten av att tänka på hur vi jobbar och vilka konsekven-
ser det kan bli, om vi väljer att jobba fel. 

I augusti skall alla medlemmar få ett personligt brev 
igen. Denna gång skall det handla om att vi har bör-
jat jobba 40-timmars vecka och att vi fått en arbets-
tidsbank. Arbetsplatsens personalplanering är därmed 
viktigare än någonsin.

Under vecka 38 skall vi inte ha några fackliga mö-
ten. Alla förtroendevalda skall vara ute i produktionen 
eller planera in besök på arbetsplatser varje dag un-
der hela den veckan, beroende på vilken roll man har.

I vecka 47 skall vi ha ett tema om trafik i Leverans 
och om truckar på våra Terminaler. Det skall hand-
la om hur vi kör och hur vi efterlever de regler som 
finns m.m.

Sune Blomkvist

DÄRFÖR DEMONSTRERAR 
BREVBÄRARNA DEN 26 MAJ

Posten har under de senaste åren rationaliserat kraftigt bland produktions-
personalen detta på grund av att man investerat i maskinell sortering. De 
problem som under resans gång uppstått är att maskinernas kapacitet och 
organisationsstrukturen inte stämmer överens med verkligheten. Det vi 
ser och upplever är nu att verksamheten tvingar många att arbeta över samt 
att vi också har svårt att distribuera all post från kund till kund i rätt tid.

Brevbärarna satsar idag mycket kraft för att lösa problemen och vi har 
från fackligt håll vid ett flertal tillfällen påtalat bristerna och att arbets-
situationen på flera ställen sedan länge varit ohållbar. Sedan brevbärar-
nas beting avskaffades i och med bolagiseringen 1993 har vi dragits med 
ständiga rationaliseringar, organisationen tålde det under flera år men nu 
har man gått för långt. Det märker vi också på att antalet otrygga anställ-
ningar ökar. Vi får in fler från bemanningsföretag, fler timanställda och 
fler som tvingas arbeta deltid. I höstas drog SEKO igång sin kampanj med 
namnet Jobba rätt för att sätta fokus på vår arbetsmiljö. Denna kampanj 
fick visst genomslag i media och vi hoppades då att Posten skulle ta det 
budskapet till sig och förbättra vår arbetsmiljö  – så har inte skett utan vi 
ser istället att flera arbetsplatser fått en sämre arbetsmiljö.

Alla har rätt att känna att de mår bra på jobbet och att arbetsbelastning-
en står i proportion till vad man orkar med för att också orka med ett liv 
utanför arbetet. Idag ställer arbetsledningen så pass höga krav så att det 
alltför ofta blir en omöjlighet att kombinera arbetsliv med en aktiv fritid. 
Vi ser också att man inte tar tillräcklig hänsyn till de äldre. Brevbärar-
jobbet är ett mycket fysiskt tungt krävande arbete idag och det är rimligt 
att då också ställa krav på Posten att anpassa arbetet utifrån de anställ-
das förutsättningar. Det kunde man göra förr och det måste man också 
kunna göra idag. 

Vi demonstrerar för att Posten måste sluta med att stoppa huvudet i san-
den och ta ansvar för att säkra en bra arbetsmiljö, trygga anställningar 
och att vi får möjlighet att göra ett bra arbete fram till pensionen!

Klubbordföranden
Annika Sylvan

Peter Ekroth
Lennart Karlsson
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Detta testar man just nu på fyra ställen i Sveri-
ge, nämligen Trollhättan (Göteborg), Saltsjöba-
den (Stockholm Syd), Alvesta (Växjö) och Bäck-
by (Örebro). Inga andra tester får göras på andra 
ställen. 

Man skall testa att ta med det finställda små-
brevsflödet direkt ut till FIAT, Clubcar, el-cykel 
och moped. I detta skall man titta på alla utdel-
ningsformer, även flerfamiljshus inkl. fasighets-
boxar. Just nu är det enbart finställd A-post, men 
framöver skall man köra med den samförädlade 
A- och B-posten. I t.ex. Trollhättan innebär det 
c:a två blålådor på en tur idag och efter somma-
ren blir det c:a 5-6 blålådor.

Börjar med FIAT och Clubcar
Man startade efter påsk och har nu kört i c:a en 
månad och man började med FIAT och Club-
car. Man har ett centralt framtaget brevbärar-
bord, där varje arbetsplats skall notera bra och 
dåliga saker som man upplever. Man skall ock-
så försöka ändra på bordet och hitta bättre lös-
ningar, om det går. Grundtanken var att man 
hade de finställda småbreven i den vänstra lådan 
och det egna manuella flödet i den högra. Under 
de två lådorna skall man ha sin ODR. Klumpen 
har man på ett galler på golvet närmast väggen. 
Men man kanske skall ha det på ett annat sätt?  
Det är detta man nu testar.
Det man kan se nu, är att det blir krångligt att ha 
dubbla adresserade flöden, ODR och klump med 
sig in flerfamiljshusen. Vid fastighetsbox går det 
bra, men trots brevbärarväst blir det mycket att 

bära samtidigt. Särskilt svårt blir det vid postin-
kast där man behöver ha ett dubbelt handgrepp. 
Då får man lägga det man bär på golvet först, 
innan man kan lägga i post och ODR.

För lite plats
Hållaren för ODR är alldeles för liten. Det får 
bara plats 15-25 lägg, beroende på tjockleken. 
Man får alltså fylla på den ofta. Plus att ODR 
borde ligga i någon av de övre lådorna enligt de 
brevbärare som har testat. Detta för att man tar 
oftare ODR än de finställda småbrev, just nu i 
alla fall.  På Clubcar finns ingen sidodörr, utan 
man måste hämta nytt där bak hela tiden. OK 
vid flerfamiljshus, men krångligare när man är 
på trafikerade gator och behöver fylla på i hytten.

Testet fortsätter med el-cykel 
Fr.o.m. vecka 21 skall man även börja testa med 
el-cykel. El-cykeln skall ha en liten väska på sty-
ret, där man skall ha den finställda posten. Här 
testar man en småbrevsväska av dansk modell. 
På ena sidan där bak, skall man ha en blålåda 
med finställd post med sig, direkt ut på cykeln. 
Framkorgen skall höjas på dessa cyklar och man 
skall ha ODR på ena sidan och den kammade på 
posten på andra sidan i framväskan, plus klump. 
Man skall även testa att ha med sig en cykelkärra 
ut så småningom. Denna cykelkärra skall kun-
na kopplas loss och även kunna användas som 
brevbärarvagn. 

Hur vi gör med 
mopederna får vi 
se? I dagsläget finns 
det inte plats för fyra 
flöden i mopeden, så 
hur en sådan test ev. 
blir, vet vi inte idag. 

Kvaliteten från 
terminalen är ty-
värr inte den bästa i 
dagsläget. Det kom-
mer med både efter-
sändningar och box-

post m.m. och posten kommer inte alltid i rätt 
ordning. Slasken som ligger först, ställer också 
till det för ovana brevbärare. Det kan vara c:a 20 
fel om dagen och man räddar c:a 5-7 brev och 12-
13 tar man med sig tillbaka till kontoret.

Just nu ser man ingen tidsvinst i detta, snarar 
tvärtom. Man går ut tidigare, men den tiden för-
svinner snabbt ute. Detta främst p.g.a. den kon-
troll man måste göra inför varje avlämningsstäl-
le och då p.g.a. kvalitetsproblem i det finställda. 
Det är också lätt att glömma titta i det finställ-
da flödet. Men man får även mer ont i axlar och 
händer, främst för att man får mer vridningar 
och böjningar, men även vid brevbäring i fler-
familjshus.

Vi följer projektet med spänning, men det får 
inte bli så att arbetsmiljön får stå tillbaka för att 
få en tidigare postutdelning. 

	   	  

Koncept Utdelning
I Posten Meddelande finns ett projekt som heter Koncept Utdelning. 
Detta projekt skall titta på hur man skall dela ut post i framtiden. Det 
man främst skall titta på, är om man behöver kamma upp all post i 
kammarna eller om man kan ta det finställda flödet med sig ut direkt, 
utan uppkamning? 

Bordet för dubbla flöden

	  
Danska småbrevsväskan

Cykelkärran som kan användas som brevbärarvagn.
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Bilder och röster från en av många 
medlemsutbildningar i SEKO Posten

Som medlem i SEKO har du förmånen att 
kunna delta i medlemsutbildningar som 
arrangeras av den lokala fackliga organisa-
tionen. I mars genomfördes en två dagars 
medlemsutbildning för medlemmar i SEKO 
Postens klubb för administration och speci-
alister. Den här utbildningen som leddes av 
SEKO Postens pensions- och försäkringsex-
pert – Per Backman, handlade just om pen-
sioner och försäkringar. Vi bad deltagarna 
att lämna synpunkter på utbildningen och 
vi redovisar här några av dessa.

Suzana Markovic
Det var en otrolig förmån att få vara med på den 
här utbildningen. De orangea kuverten har ofta 
blivit liggande på köksborden och förvirring-
en har ökat när andra besked om pension har 
skickats ut.

Nu har jag fått en bra bild om hur det fungerar, 
både med pension i Posten och med medlems-
försäkringar. Det kanske till och med kan bli så 
att jag får ut lite retroaktiv ersättning för att jag 
skadat benet under träning.

Per gjorde ett fantastiskt jobb och fick bitarna 
att falla på plats på ett mycket lättsamt och roligt 
sätt. Med en ”lärare” som bara stått där framme 
och mässat i två dagar, hade jag antagligen som-
nat efter första timmen. Stort tack till Per och till 
SEKO för utbildningen!

Clara Vrtany
Jag tycker utbildningen var väldigt givande och 
bra, mycket bättre än vad jag vågat förvänta mig. 
Det är synd att vi missade dag 2 då arbetsgivaren 

inte beviljade ledighet, hoppas på att få chansen 
att hänga med nästa gång det anordnas en utbild-
ning. Tack för att vi vara med!

Eva-Lisa Eriksson
Utbildningen var givande, mycket tack vare Per. 
Han hade verkligen kunskap om helheten, vik-
tigt eftersom andra ämnen tangerar det här. Bra 
att vi fick gå in på ”nätet” och se hur man tittar 
på sina egna pensionssiffror och vi fick också an-
dra tips som är bra att ha.

När du deltar i SEKO:s medlemsutbildningar 
får du en ersättning för inkomstbortfallet som 
uppgår till 98 kronor per timme, skattefritt. Alla 
medlemmar som är intresserade av medlemsut-
bildning uppmanas att kontakta sin lokala SE-
KO-klubb för att få mer information om planera-
de utbildningar. Det är de lokala klubbarna som 
ansvarar för att utbildningar genomförs, ibland 
hanterar man det tillsammans med de geogra-
fiska avdelningarna.

Röster om 80 - 90 - 100

Bo Pettersson, Lund City

Varför antog du erbjudandet?
– Jag tycker att det är ett bra och 
en fördel för oss som är lite äldre.

Hur förläggs din arbetstid?
– Jag är ledig en dag i veckan på 
ett rullande schema.  Det är skönt 
med en dag i veckan och var fjärde 
vecka får jag fyra dagar ledigt!

Har du någon garanti för hur du 
ska jobba?
– Nej, det har jag inte fått.

Vad ska du göra pådin ledighet?
– Göra de saker som jag annars 
har svårt att hinna med.

Per-Åke Persson, Annelund

Varför antog du erbjudandet?
– Först var jag inte säker men två 
av mina arbetskamrater hade 
antagit det och var väldigt nöjda. 
Jag har jobbat i Posten sedan 
1969 och kände att det skulle vara 
skönt med lite avlastning. Det är 
ett tungt jobb, men nu känner jag 
mig mer utvilad. Det är roligare 
att komma till jobbet. Jag rekom-
menderar verkligen folk att ta det, 
det rör sig inte om några stora 
pengar som man förlorar.  

Hur förläggs din arbetstid?
– Jag är ledig varje onsdag, min 
fru hade ledigt onsdagar när bar-
nen var små och berättade om 
fördelarna. Det fungerar bra för 
mig, jobba två dagar och sedan 
vara ledig. Det är perfekt.

Har du någon garanti för hur du 
ska jobba?
– Chefen och jag är muntligen 
överens.

Vad ska du göra pådin ledighet?
– Jag är en föreningsmänniska, 
håller på med korpfotboll. Sedan 
bygger jag även en del hemma. 
Det finns alltid något att göra, jag 
känner nästan att jag ligger efter 
med allt som jag planerat.
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Riksklubb:

SEKO Klubb Admin & Specialister
Terminalvägen 36, 105 00 Stockholm 
Tel: 010-436 60 23 
klubb.as@live.se

Logistik klubbar:

SEKO Klubb Logistik Norrbotten
Cementvägen 8, 973 45 Luleå 
Tel: 010-436 67 77 
norrbotten@sekologistik.org

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

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

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

SEKO Klubb Logistik Stockholm
Terminalvägen 14, 173 01 Tomteboda 
Tel: 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: 070-980 76 77 
anders.holmberg@posten.se

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

SEKO Transportklubb H7H
Box 941, 501 10 Borås 
Tel: 010-436 23 51 
Tel: 070-980 49 63 
klubben@sekotransport.se

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

Meddelande klubbar:

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

SEKO Klubb Post Skellefteå
Box 300, 931 23 Skellefteå 
Tel: 010-436 66 84 
kent.sigvardsson@posten.se

SEKO Klubb Umeå
Umeå brevterminal 
Flygplatsväg 8 
901 00 Umeå 
Tel: 010-436 64 67 
kent.thunberg@posten.se 

SEKO Klubb Post Terminal Umeå
Flygplatsväg 8
901 00 Umeå
Tel: 010-436 54 32 
maria.mannberg@posten.se 

SEKO Klubb Post MellanNorrland
Esplanaden 28, 852 36 Sundsvall 
Tel: 060-12 88 22, 070-209 59 35 
lennart.cedervall@posten.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klubb Brev Tomteboda
Plan 2 1/2, 173 00 Tomteboda 
Tel: 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 
hisham.mohamedhaleel@posten.se

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

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

SEKO Klubb Post Gotland
Arbetarrörelsens Hus, 621 43 Visby 
Tel: 0498-21 79 89 
Tel: 073-809 44 12 (Dan), 
Tel: 070-884 18 74 (Ove) 
dan.blomgren@seko.se 
ove.liljegren@seko.se

SEKO Klubb Meddelande Linköping
Box 1921 
581 18 Linköping 
Tel: 010-436 28 04 
mikael.j.svensson@posten.se

SEKO Post Meddelandeklubb 
Nord-Östra Småland
Gjutaregatan 7, 571 19 Nässjö 
Tel: 010-436 26 64 
helen.g.nilsson@posten.se

SEKO Post Klubb Terminal
Postterminalen, 571 00 Nässjö 
Tel exp: 0380-55 58 22 
Tel ordf: 010-436 27 07 
Öppettider: Tors 09.00-15.00 
seko.terminal-nassjo@posten.se

SEKO Post Klubb Jönköping
Posten Kålgården 
551 00 Jönköping 
Tel: 010-436 26 27 
Tel: 070-980 85 52 
seko.postklubb.jonkoping@posten.se

SEKO Postklubb Skaraborg
Bangatan 12, 521 43 Falköping 
Tel: 010-436 23 73
Tel: 070-980 47 22 
seko.postklubb.skaraborg@posten.se

SEKO Postklubb Trollhättan-Uddevalla
Postterminalen, 461 00 Trollhättan 
Tel: 010-436 22 86 
seko.postklubb.trollhattan@posten.se

SEKO Posten Klubb Göteborg
Kruthusgatan 17, Plan 4 
405 24 Göteborg 
Tel: 010-436 18 31 
Tel: 070-980 04 94  
patrick.theodorsson@posten.se

SEKO Klubb Postterminal Göteborg
405 10 Göteborg 
Tel: 031-15 62 31 
lena.liifv@posten.se

SEKO Klubb Post Sydöstra
Box 941, 392 29 Kalmar 
Tel: 010-436 14 48 
mats.widerstrom@posten.se

SEKO Postklubb Nordost
Postterminalen, 291 00 Kristianstad 
Tel: 010-436 12 18 
postklubb.nordost@gmail.com

SEKO Klubb Post NV
V Sandgatan 7, 252 00 Helsingborg 
Tel: 010-436 11 30 
anders.wiberg@posten.se

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

SEKO Klubb Terminalen Malmö
Box 50228, 202 12 Malmö 
Tel: 010-436 08 10 
Tel: 070-597 89 55 
mats.sjolin@posten.se

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

SEKO Posten 
Terminalvägen 36
105 00 Stockholm

e-post: sekoposten@posten.se

Hemsida:
www.seko.se/avdelningar/posten/
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