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ÅLAND POST INLEDER
SAMARBETSFÖRHANDLINGAR
På grund av att lågvärdesgränsen för importmoms försvinner den 1 juli 2021 kallar Åland Post 

till samarbetsförhandlingar. Som mest väntas det att minskas med mellan 20 och 25 heltids-

tjänster, de flesta inom affärsområdet Pack & Distribution. Alla eventuella uppsägningar, 

omplaceringar eller förändringar i arbetstid ska vara genomförda senast i september 2021.

Åland Post har i många år bedrivit en framgångsrik e-handelsverksamhet på Åland tack vare 

att varor med ett ringa värde har kunnat skickas momsfritt till och från Åland. När EU nu 

slopar lågvärdesgränsen försvinner möjligheten att driva den här verksamheten vidare på 

Åland, vilket gör att behovet av personal inom Åland Post minskar. 

– Vi har under många år bedrivit en lönsam och välfungerande verksamhet på Åland som varit 

mycket uppskattad av våra kunder. Våra kunder önskar även fortsätta samarbetet med oss på 

Åland tills EU verkligen stänger ner den möjligheten. Vi skall givetvis ta tillvara den kompetens 

vi byggt upp inom e-handelslogistik liksom våra goda kundrelationer. Vi kommer förstås att  

erbjuda både våra kunder och vår personal möjligheten att fortsätta hos oss från vår  

anläggning i Vanda, säger Henrik Lundberg.

Sedan starten har e-handelsverksamheten inom Åland Post bidragit både till att skapa en stor 

mängd åländska arbetsplatser och genererat ett betydande överskott till landskapets ekonomi. 

– Eftersom verksamheten har fortsatt att vara lönsam och eftersom vi velat erbjuda så många 

av våra anställda jobb så länge som möjligt har vi valt att fortsätta på Åland tills EU verkligen 

stänger dörren för den, vilket nu alltså sker. Att så många valt att jobba kvar ända till slutet 

visar på en otrolig lojalitet och yrkesstolthet. Det är väldigt trist att så duktiga människor måste 

riskera att förlora jobbet på grund av beslut som tas på EU-nivå, säger Henrik Lundberg.

I den mån det är möjligt erbjuds anställda vars tjänster försvinner andra arbetsuppgifter inom 

Åland Post. Företaget sysselsätter idag cirka 220 personer och verksamheten är uppdelad i tre 

affärsområden: Posttjänster, Logistik samt Pack & Distribution, vars verksamhet i huvudsak 

består av olika tjänster riktade mot e-handeln.
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