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Lönerevision
Årets lönerevision är nu
igång och kommer bl a att
innehålla en ordentlig
höjning av timanställdas
löner.

Sida 3

Medlemsmöte
Med anledning av att Monica
Danielsson lämnar
ordförandeskapet för ett
uppdrag på avdelningen så
kallar klubb Västtåg samtliga
medlemmar till
medlemsmöte.

Sida 4

Korsord
Camilla Adelöf från Göteborg
vann två biobiljetter i
senaste numret. Var med i
Västnytts korsordstävling du
också!

Sida 4-5

Inledning
Kalendermässigt är sommaren nu slut men förhoppningsvis dröjer
det innan kylan och det riktiga mörkret infinner sig. SEKO inledde ju
sommaren med en arbetsmarknadskonflikt som pågick i huvudsak på
Veolia i Skåne men även kantades av olika sympativarsel i olika
omfattning. Resultatet av strejken blev dels en uppgörelse på Veolia
samt även några nya skrivningar i det centrala avtalet som vi tror
kommer att få effekt i framtiden. Den fackliga aktiviteten på
Götalandståg börjar återigen ta fart, och SEKO Västnytt är nu
tillbaka. SEKO klubb Västtåg har under sommaren också fått
omorganisera sig lite grann.
Vår ordförande Monica Danielsson gick på tjänstledighet den 1/8 för
att vikariera som ombudsman på SEKO avdelning väst och detta
vikariat sträcker sig fram till den 31/52015. Med anledning av detta
så har styrelsen beslutat att Robert Gordon tar över ordföranderollen
tillfälligt tills vi haft ett medlemsmöte i Falköping den 24/9 då
medlemmarna väljer en tillförordnad ordförande fram tills nästa
årsmöte 2015. Det låter kanske krångligare än vad det är, men det är
det stadgeenliga tillvägagångssättet.
Styrelsen har även beslutat att ersättare Roger Patriksson tas in som
ordinarie styrelseledamot till nästa årsmöte. En annan konsekvens
som omorganisationen får är att Samir Namer tar över tillverkningen
av SEKO Västnytt och tidningen kommer med tiden att förhoppnings
vis få ett lite vackrare yttre, men fortsätta att släppas vid varje
månadsskifte.
Medlemsmötet i Falköping den 24/9 är öppet för alla SEKO
medlemmar på SJ Götalandståg och kommer inledas klockan 13.00
med val av tillförordnad ordförande och därefter följer ett medlems
möte med fokus på era frågor och funderingar. Varmt välkomna.
I detta nummer så hittar ni i vanlig ordning information om de
senaste fackliga aktiviteterna, och den stora snackisen nu i början av
hösten blir årets lönerevision som ni kommer att kunna läsa mer om
längre bak i tidningen samt i framtida mailutskick. I höst drar vi
återigen igång våra populära studiecirklar i kollektivavtalet och ni
finner datum längre bak i tidningen. Först till kvarn så passa på att
anmäla er snarast.
/SEKO klubb Västtåg

Månadens kollektivavtalsfråga
Idag tittar vi på den så kallade
19/05regeln. I avtalet finner vi
följande text:
”Fridagsperioden ska, förutom i
nedanstående fall, omfatta
tiden från klockan 19.00 dagen
före fridagen/fridagarna till
minst klockan 05.00 dagen efter
fridagen/fridagarna, om
möjligt redan från klockan
18.00 dagen före
fridagen/fridagarna till minst
klockan 08.00 dagen efter
fridagen/fridagarna.

Om arbetstid eller jour ändå
fullgörs efter klockan 19.00 före
fridag eller före kl. 05.00 dag
efter fridag får det för
medarbetare på fast schema
planeras högst en gång per
begränsningsperiod om tolv
veckor och för medarbetare som
inte går på fast schema högst
fyra gånger per år.”
Det betyder på vanlig svenska att
vi SKA sluta senast 19:00 innan
fridag och vi SKA börja tidigast

05:00 dagen efter fridag. Men
arbetsgivaren får lov att göra
några undantag. Går du på
grupp så får det ske 1 undantag
per 12veckorsgrupp, om man
inte förhandlat fram något annat
för just den gruppen du går på.
Går du på skubben så får de göra
max 4 undantag per år. Det finns
inget systemstöd för att hålla
koll på detta så ni gör bäst i att
hålla koll på det själva om ni
råkar ut för undantag.

Ett förtydligande
På förekommen anledning vill vi uppmana alla medlemmar att
använda sina pins på ett uniformsreglementsvänligt vis. Det vill säga
att de inte får sättas på uniformen eller väska som man kvitterat ut
av arbetsgivaren.
Däremot tycker ju vi att vår pin är väldigt fin och att den definitivt
passar bra på alla privata klädesplagg och privata väskor.

Till minne av Lennart Aaström
Det var med stor sorg vi tog
emot beskedet att vår kollega,
vän och SEKOmedlem Lennart
Aaström avlidit den 18/72014.
Lennart var en godhjärtad man
med stor pondus och med hjälp
av sin sarkastiska humor
lämnade han ingen oberörd.

Många av oss minns alla
fantastiska
historier
och
anekdoter
som
Lennart
berättade och ofta fanns det en
andemening med berättelserna.
Lennart var på så sätt en
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förebild när det kom till fackliga
och skyddsombudsfrågor. Han
stod upp för sina kollegor och
satte ner foten då arbetsgivaren
inte följde avtalade regler och
lagar. Hela tiden med glimten i
ögat.

Klubben har istället för blommor
valt att lämna ett bidrag till
HjärtLungfonden.

Lennart blev 65 år gammal och
han lämnar ett enormt tomrum
efter sig. Vi minns dig med
glädje
och
dina
historier
kommer att leva kvar i våra
fikarum. Vila i frid.

SEKO Västnytt

Lönerevisionen
SEKO:s strejk i början av
sommaren ledde ju förutom en
lösning på Veoliaproblematiken
även till en uppgörelse kring
hantering
av
timanställdas
löner.
Tidigare
har
nya
timanställda fått en lön som
baserats på ingångslönen för
respektive yrkeskategori, medan
man i SEKO:s uppgörelse nu
räknar ut en snittlön på alla
anställda i en yrkeskategori.
Detta innebär att timanställda
som
är
SEKOmedlemmar
kommer att få en högre timlön
och således kommer det att vara
bättre för arbetsgivaren att
använda sig utav fastanställd
personal och inte missbruka
timanställningarna. Detta tror vi
kommer att ge effekt hos de
arbetsgivare som använder sig
av
mycket
timanställda,

exempelvis SJAB, Veolia och
SJG.
För att denna uppgörelse skulle
kunna göras så fick SEKO avstå
0,15 procentenheter ifrån årets
centrala lönepåslag och istället
för 1,8% så har vi i år 1,65% att
räkna ut pott på och fördela. Det
är endast i år som vi avstår detta
och vi tror att denna handling
som vi alla solidariskt är med på
kommer att få effekt, inte bara
på järnvägen utan även genom
att det kan sprida sig till andra
avtalsområden. Missbruket av
osäkra timanställningar är stort,
och detta är ett första steg mot
att arbetsgivarsidan ska använda
sig mer av fastanställd personal.

uppstartsmöte
för
årets
lönerevision. Från klubben gick
Roger Patriksson och Robert
Gordon. Där diskuterade vi mest
årets
förutsättningar
och
bestämde sedan nytt datum då vi
fortsätter.
De grundförutsättningar som
finns är att utrymmet i år för
SEKOmedlemmar är 1,65%, och
vi kommer att få det retroaktivt
utbetalat ifrån den 18/6, då vi
inte får räkna med tiden då
konflikten pågick. Ordinarie
datum hade annars varit 1/6.
Ambitionen är att få med det på
septemberlönen
alternativt
oktoberlönen. Håll koll på
mailutskick för mer info mellan
de olika Västnyttnumren.

Tisdag den 19/8 var SEKO klubb
Västtåg kallade till ett första

Så går en lönerevision till

Vid en lönerevision så räknar man först ut hur mycket alla medarbetare tjänar tillsammans. Sen
multiplicerar man det med årets procentuella ökning som i år är 1,65%. Den siffran som överstiger
grundsumman är den så kallade potten som man sen har att fördela på medarbetarna. Vi tar ett exempel
där vi gör det lätt för oss matematiskt:
Ett företag har tre anställda. A, B och C.
A tjänar 100 kronor i månaden
B tjänar 100 kronor i månaden
C tjänar 100 kronor i månaden.
Först räknar man då ut vad de anställda tjänar tillsammans: 100x3=300. Sen tar man totala
lönesumman 300 och multiplicerar med 1,65%. 300×0,0165=4,95. Då blir potten på detta företag 4,95
kronor och om man sen enas med arbetsgivaren om att alla tre ska få sina 1,65% i löneökning så blir det
lätt och deras nya löner blir:
A tjänar 101,65 kronor i månaden
B tjänar 101,65 kronor i månaden
C tjänar 101,65 kronor i månaden
Sen kan arbetsgivaren och/eller vi ha olika åsikter om hur man ska fördela potten på de respektive
lönestegarna men vår grundinställning brukar vara att det som vi genererar till potten ska vi också få
tillbaka.

September 2014
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Kallelse till medlemsmöte
Med anledning utav Monica Danielssons
tjänstledighet så kallar SEKO klubb Västtåg
härmed till medlemsmöte. På dagordningen finns
val av ny ordförande fram till det ordinarie
årsmötet 2015.

Vill du nominera en kandidat till ordförande så
kontakta valberedningen och Christina Levinsson
på 0700029958 eller Christina.Levinsson@sj.se

Tid:
24/92014 klockan 13.00 har vi val av ny
ordförande och därefter följer medlemsmöte till
klockan 17.00.

Under den extra årsstämman så bjuder vi på kaffe
och smörgås. För att vi ska få en uppfattning om
hur mycket kaffe och smörgåsar som behövs så får
ni gärna skicka ett mail till Robert.Gordon@sj.se
om ni tänker närvara. Detta är inte bindande men
hjälper oss i planeringen.

Plats:
Hotell Ranten i Falköping

Nomineringsstopp är när mötet öppnas.

Varmt välkomna önskar SEKO klubb Västtåg

Studiecirklar

Nu drar vi igång igen med studiecirklar i
kollektivavtalets §6 där vi lär oss mer om våra
arbetstidsregler. Era frågor och funderingar är i
fokus, för dig som är ny så är detta ett perfekt
tillfälle att få grepp om vad som gäller.
Inplanerade tillfällen:
Göteborg den 14/10 och 15/10
Borås den 21/10
Har ni inte redan anmält er så gör ni det till Petra
Lidström (0700029648 / Petra.Lidstrom@sj.se)
eller Christina Levinsson
(0700029958 / Christina.Levinsson@sj.se)

Korsordstävling
Rätt lösenord i förra månadens
korsord: SEKOKLUBBVÄSTTÅG

Av de som skickat in rätt svar så
lottades en vinnare fram. Och
vinnare av juninumrets korsord
blev:
Camilla Adelöf, Göteborg
Vi säger grattis och sätter två
biobiljetter på en dressin till
Göteborg.

Sida 4

Till höger finner ni september
månads korsord. Vissa av
rutorna är markerade med
siffror. I rätt nummerordning
från 1 till 11 så bildar dessa rutor
ditt lösenord.
Vill du vara med i tävlingen så
skicka
in
lösenordet
till
vastnytt@sekovasttag.se senast
23/9.

Vinnaren presenteras i nästa
nummer av SEKO Västnytt.
Lycka till!
(Och för att det inte ska uppstå
någon jävsituation så får inte
styrelsemedlemmar
delta
i
tävlingen. Detta gäller både
ordinarie samt ersättare.)

Bland de rätta svaren som
kommer in så lottas en vinnare
som belönas med två bio
biljetter.

SEKO Västnytt

September 2014
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Kommande aktiviteter
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17
SEPT

24

Lönerevisionsmöte
MBL11-förhandlingar:
Ändrat arbetssätt ombord samt Flyttad gruppsökning.
Styrelsemöte, Falköping 09.00-17.00

Medlemsmöte, Falköping 13.00-17.00

Har ni frågor om avgifter och medlemskapet i A-kassan så kontakta Avdelningen Väst.
Deras kontor är beläget vid Masthuggstorget och de nås på telefonnummer: 0770-457900
Enklaste sättet att söka medlemskap i Seko är att gå in på SEKO:s hemsida www.seko.se.
Och för mer information om vår klubb Västtåg gå in på vår hemsida www.sekovasttag.se.
Manusstopp för SEKO Västnytt oktober är den 23/9-2014. Nästa nummer släpps den 1/10.
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