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Yrkanden 

a) Löneökningar med 2,8 procent dock med ett lägsta utrymme om 672 kronor 
per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet. 
 

b) Avtalens lägstalöner höjs med 672 kronor. 
 

c) Samtliga ersättningar i avtalen höjs med ett procenttal som motsvarar 
löneökningarna enligt krontalsramen utan eventuell avräkning för förväntad 
löneglidning. 
 

d) Utrymmet enligt punkt a) fördelas så att varje medlem garanteras minst 400 
kronor per månad. 
 

e) Avtalsperiodens längd är 12 månader. 
 

f) En höjning av avsättning till tjänstepension med 0,2%. 
 

g) Möjlighet att ta ut övertidsersättning i extra tjänstepension. 
 

h) Möjlighet att byta semestertillägget 0,8% mot fem extra semesterdagar 
      alternativt mot avsättning till tjänstepension. 
 
i) Mertidsersättning ska likställas med övertidsersättning. 

 
j) I § 6 mom 1 stycke 10 ska stå följande:  

36 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller 
minst 1,4 gånger på tid mellan klockan 22:00 och 06:00 samt med minst 
två timmar mellan 22:00 och 06:00 samt till någon del på lördag eller 

      söndag.  
 
k) I § 6 mom 4 stycke 2 ska stå följande: 

Arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning. 
 

 
l) I § 6 mom 4 stycke 5 ska förtydligas att under pauser ska ges möjlighet till 

toalettbesök, samt förtydligande i stycke 7 att lokala parter ska komma överens om 
tillämpningen av pauser. 
 

m) Ett regelverk rörande omreglering av tjänst till lägre sysselsättnings- 
            grad ("hyvling") skall inrättas med syfte att motverka godtycklig  

omreglering  och plötslig ekonomisk omställning för arbetstagarna. 
 
  

  
 
SEKO förbehåller sig rätten att återkomma med ytterligare kompletteringar samt preciseringar 
vad gäller avtalskraven. 
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Förhandlingsdelegation: 
 
Johan Lindholm, Postnord 
Sandra Svensk, Postnord 
Ulrika Nilsson, Postnord 
Siv Andersson, Postnord 
Thomas Pettersson, Postnord 
Eddie Lövholm-Eriksson, Bring Citymail 
Lasse Andersson, Swedavia 
Ky Lindholm, Menzies 
 
Ansvariga Seko 
Renaldo Tirone, Förhandlingsenheten 
Mats Ekeklint, Förhandlingsenheten 
 
	
 


