
Rättigheter på jobbet



Seko är facket för 
dig på Bring Citymail

Fackligt medlemskap är det viktigaste 
som finns för dig som anställd.
Tillsammans i Seko håller vi koll på våra rättigheter och ser till att 
våra avtal om anställning, löner och arbetstider följs av arbetsgivaren. 
Facket är trygghet och organisering för bättre villkor. Vi tillvaratar 
det vi redan har och ställer krav om förbättringar.

Ingångslönen, lönetrappan och löneökningar – sko- och friskvårds-
bidrag – arbetstidsförkortning – schemaläggning – övertid och ob-
tillägg. Alla våra rättigheter och förmåner är resultatet av vår fack-
liga organisering, att vi tillsammans tagit strid för våra intressen. Var 
med du också!

Våra rättigheter på jobbet finns reglerade i Sekos kollektivavtal med 
arbetsgivaren. Kollektivavtalet betyder att det är tydligt vad som gäller 
på arbetsplatserna och vad vi har rätt till. Kollektivavtalet betyder att 
arbetsgivaren aldrig kan betala ut sämre villkor än vad som står där 
och avtalet betyder också att vi som är medlemmar i facket har infly-
tande över vår situation.

Vid varje tillfälle när nytt avtal ska förhandlas har vi chans att påverka 
och förbättra och höja löner och ersättningar. Som enskild anställd 
har vi inte mycket makt alls men tillsammans har vi makt att för-
handla fram bättre villkor. När avtalet väl är påskrivet måste vi hela 
tiden övervaka vad som händer på företaget för att försäkra oss om att 
arbetsgivaren följer avtalet. Ibland blir det fel med löner, det krånglar 
med arbetstider eller så hamnar anställda i kläm. Då är det nödvän-
digt att vi är organiserade i Seko Bring Citymail för att kunna driva 
på så att villkoren upprätthålls.



Seko Bring Citymail
Seko Bring Citymail är en nationell klubb som organiserar de anställda på Bring 
Citymail. Den nationella klubbens uppgift är att samordna och stödja allt lokalt 
fackligt arbete på företaget, arbeta med företagsövergripande frågor samt före-
träda medlemmarna i bransch- och förbundsforum.
Seko Bring Citymail är uppdelad i fem geografiska sektioner, Syd, Väst, 
Stockholm, Mälardalen och  Eriksberg. Sektioner sköter det lokala fackliga arbe-
tet inom sin geografi. Sektionerna hjälper medlemmarna lokalt och övervakar 
situationen på arbetsplatserna. Hör av dig till din sektion om du har frågor.

Sektion Syd
Telefon: 0707 52 42 35

sekosyd@bringcitymail.com

Sektion Väst
Telefon: 0704203423
sekovast@bringcitymail.com

Sektion Stockholm
Telefon: 0701602651
sekosthlm@bringcitymail.com

Sektion Mälardalen
Telefon: 0701-602648
sekomalardalen@bringcitymail.com

Sektion Eriksberg
sekoeriksberg@bringcitymail.com

Nationella Klubben
Telefon: 0707 89 78 11
seko@bringcitymail.com
www.seko.se/bringcitymail

Skydds- och Seko-ombud
På de olika arbetsplatserna har Seko Bring Citymail förtroendevalda i form av 
skyddsombud och Seko-ombud. Skyddsombudet har ansvar för arbetsmiljöar-
betet och Seko-ombudet är vår kontaktperson på enheten. Vill man bli fackligt 
aktiv är ofta ett bra första steg att bli skydds- eller Seko-ombud.

Medlemmarna
Seko Bring Citymail är inget utan våra medlemmar. Många medlemmar på 
arbetsplatserna är en förutsättning för att facket ska kunna förhandla fram 
bättre löner och arbetsvillkor. Det är medlemmarnas åsikter, idéer och krav 
som ska sätta grunden för den fackliga organiseringen.



Rättigheter på jobbet 
– framförhandlade av facket

Lägstalön, lönetrappa 
och i-lön
De två första åren gäller lönetrap-
pan. Du går in på lägstalönen och 
efter ett år tar du ett kliv i lönetrap-
pan och efter två år når du sista steget. 
Därefter går du in på individuell lön. 
Genom vår fackliga organisering har 
vi sett till att ingångslönen, lönetrap-
pan och individuella löner höjts avse-
värt genom åren. Lönen är fortfarande 
inte den bästa men facklig kamp har 
gett resultat.

Schema och arbetstider
Vårt schema sätts två veckor i förväg. 
Arbetstiderna kan läggas ut mellan 
4 och 10 timmar per dag under en 

tremånadersperiod, i genomsnitt 8 
timmar. När väl schemat är lagt gäller 
de lagda arbetstiderna. Vill arbetsgi-
varen ändra ett schema förutsätter det 
att vi i Seko godkänner ändringen.

Övertid
För heltidsarbetande är all tid utanför 
schemat övertid. För deltidsanställda 
utanför heltidsmåttet och för behov-
sanställda varje arbetspass efter 8 
timmars arbete. Arbetar vi då betalas 
övertidsersättning, dock ej för övertid 
kortare än 15 minuter efter schemat.

Mertid
För deltidsarbetande är tid utanför 
schemat och upp till heltidsmåttet 
mertid och då betalas mertidsersätt-
ning, dock ej för mertid kortare än 15 
minuter efter schemat.

Ob-tillägg
Morgnar, kvällar, natt och helger 
innebär obekväm arbetstid. Är vi 
schemalagda under dessa tider får vi 
lönetillägg. Helger och nätter varda-
gar gäller ett högre tillägg och kvällar 
vardagar ett lägre tillägg.

Anställningstid

< 1år 1–2 år > 2 år

1 augusti 2017 tom 31 juli 2018

19 010 20 270 22 270

1 augusti 2018 tom 31 juli 2019

19 500 20 760 22 760

1 augusti 2019 tom 31 juli 2020

20 025 21 285 23 285



Skor och friskvård
Som anställd i Bring Citymail får du 
två skobidrag och ett friskvårdsbi-
drag per år. Sedan 2017 har Seko för-
handlat fram så att det är skattever-
kets regler som gäller vid friskvård. 
Det betyder att exempelvis massage 
räknas som friskvård: det är en fack-
lig seger då arbetsgivaren tidigare 
enbart godkände viss friskvård. 

Villkor för tidsbegränsad 
anställning
I vårt avtal om villkor för tids-
begränsad anställning har vi begrän-
sat tiden på behovsanställning från 
24 månader till 18 månader och tiden 
att kombinera olika tidsbegränsade 
anställningar från sammanlagt 48 
till 36 månader.

På Bring Citymail finns en förturs-
lista, förtur till fast anställning, som 
alla behovsanställda kan skriva upp 
sig på. Så när en tjänst ska tillsät-
tas måste företaget anställa den som 
är högst upp på förturslistan. Varje 
enhet har en förturslista. På den egna 
arbetsplatsen kan man skriva upp 
sig från dag ett och på andra enhe-
ter efter 10 arbetstillfällen på dessa. 
Förturslistan minskar godtycket och 
ökar tryggheten.

Betald ledighet
I vårt avtal har vi rätt till ledighet 
med lön, permission. Det kan vara 
om du måste gå på begravning, om 

du ska gifta dig, etc. Vi har en lång 
lista på grejer som ger dig rätt till 
betald ledighet

Arbetstidsförkortning
2012 förhandlade vi fram en arbets-
tidsförkortning för alla anställda som 
jobbat fem år eller mer, 12 timmar 
ledighet per år. En förmån för de som 
stannat på företaget ett tag. 2016 för-

handlade vi fram en väldig förbätt-
ring av arbetstidsförkortningen, nu 
får man snabbare tillgång till ATF 
samtidigt som de som jobbat väldigt 
länge får många fler timmar.

Detta och mycket mer i 
kollektivavtalet
Detta är en sammanfattning av de 
villkor som finns reglerade i Sekos 
kollektivavtal. Dessutom ingår vik-
tiga försäkringar i kollektivavta-
let. Kollektivavtalet gör så att du är 
försäkrad på, till och från jobbet. 
Trygghetsförsäkring vid arbets-
skada. Tjänstepension.

Anställningstid Arbetstids- 
förkortning

24 månader 5 timmar

36 månader 9 timmar

60 månader 16 timmar

84 månader 24 timmar

120 månader 40 timmar



Medlemskap i Seko
Är du organiserad i Seko vet du att du aldrig 

står ensam. Hamnar du i problem med arbets-

givaren får du uppbackning av fackligt för-

troendevalda. Vi hjälper dig så att du får rätt 

lön och rätt arbetstider. Tillsammans med alla 

andra organiserade arbetskamrater deltar du i 

den fackliga kampen för våra intressen. Första 

halvåret kostar medlemskapet 50 kr i månaden, 

det är det värt!

Seko Bring Citymail

seko@bringcitymail.com

www.seko.se/bringcitymail

/sekobringcitymail


