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Kollektivavtalsfrågan
I detta nummer handlar det
om pauser. Särskilt på
pendeln är det viktigt att
kunna komma loss och t ex
gå på toaletten.

Sida 2

Budgetmöte
Den 25:e november har
klubben budgetmöte. Alla
medlemmar är välkomna att
delta och komma med
förslag på aktiviteter för
nästa år.

Sida 4

Korsord
Rolf Lindqvist från
Uddevalla vann två
biobiljetter i senaste numret.
Var med i Västnytts
korsordstävling du också!

Sida 4-5

Inledning
Beskedet om vem som vunnit upphandlingen kom betydligt tidigare
än vad både arbetsgivaren och vi hade förväntat oss men nu vet vi
alltså att det blir SJ som ska köra Västtrafiks tåg från och med
december 2015 och fram till december 2024 med möjlighet till
ytterligare 3 år. Men så mycket mer vet vi inte i nuläget.
Arbetsgivaren har sagt att vi kommer att bli kallade till ett möte där
anbudet ska presenteras för oss men i skrivande stund vet vi inte
vilket datum det blir.
I oktober hade vi studiecirklar i kollektivavtalet vid tre tillfällen. Två
dagar i Göteborg och en dag i Borås och dessa ska ha varit
uppskattade av medlemmarna som deltog. Är du själv intresserad av
att gå denna utbildning och lära dig mer om vårt kollektivavtal så
kontakta någon av våra studieorganisatörer Christina Levinsson eller
Petra Lidström. Blir det tillräckligt med folk så kör vi fler kurser.
SEKOkalendern för 2015 har nu kommit och du ska ha fått den
utdelad i ditt postfack. Om du är SEKOmedlem men inte har fått
någon kalender så kontakta någon av dina lokala förtroendevalda, så
kommer de se till att du får en. Vi har även delat ut pocket
kollektivavtal till våra nya medlemmar och vi tror att alla medlemmar
nu ska ha fått ett. Men självklart kan vi ha missat någon så även här
får du höra av dig, om du som medlem inte har fått något.
Nu i november kommer vi även att köra en ny genomgång av vårt
smått omoderna system för medlemsregister. Detta för att se till att
våra medlemmar ligger kodade i rätt klubb, och ligger på rätt nivå i
medlemsavgift. Det kan komma att innebära en justering några
kronor upp eller ner i medlemsavgift för vissa men om detta händer
dig så är det för att du legat i fel nivå innan. Vet ni någon som är
SEKOmedlem men har nämnt att de inte får någon information ifrån
oss så be personen att höra av sig. Det kan vara så att kollegan ligger
kodad i fel SEKOklubb.
I detta nummer finner ni lite mer om den flyttade gruppsökningen,
lönerevisionen och som vanligt även ett nytt korsord. När höstrusket
nu slår till är det ju skönt att kunna sätta sig i en varm biosalong och
njuta av en trevlig film. Och för att kunna göra detta så behövs ju
biobiljetter och det går att vinna genom att lösa korsordet.
/SEKO klubb Västtåg

Månadens kollektivavtalsfråga
I avtalet finner vi följande text:
§6 Mom 2.7 Paus
”Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att medarbetaren kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.
Om arbetsförhållandena kräver det får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren ska i
så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna
medger. Pauser räknas in i arbetstiden.
Vid tjänstgöring på pendeltåg i Göteborg:
Inriktningen vid planering av turlista är att en paus ska vara 10 minuter arbetsfri tid.
Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att åkande personal kan ta behövliga arbetspauser på lämpligt
ställe med tillgång till pausutrymme med toalett under arbetsperioden med 1,5–2,5 timmars
intervall.”
Det betyder att om du åker pendeltåg så kan du åka max 2,5 timme i sträck. Sen har du rätt till paus på
minst 10 minuter (+gångtid på bägge sidor av själva paustiden) för att kunna gå på toaletten. Pausen ska
ske på ett ställe där vi har tillgång till pausutrymme med toalett. Du behöver alltså inte ta pausen på
tåget, utan har rätt till en riktig toalett.

Utvecklingsavtalet
Utvecklingsavtalet
är
en
uppgörelse
mellan
SAF
(Nuvarande Svenskt Näringsliv)
och LO/PTK. I avtalet finns det
bland annat texter om hur den
fackliga organisationen praktiskt
ska agera vid medbestämmande
på
en
arbetsplats.
I
utvecklingsavtalet §10 så hittar

vi en text som säger att facklig
medlem har rätt till 5 timmar
betald
tid/år
för
facklig
information. Detta är något som
vi tänker använda oss av i
framtiden och efter en överens
kommelse med arbetsgivaren
kommer vi att hantera det på
följande sätt:

Vi kommer i framtiden att ha en
deltagarlista på våra medlems
möten. Den tid ni närvarar på
möten kommer vi sedan att
rapportera in till arbetsgivaren
som lägger in den tiden på ert
konto i arbetstidsbanken. Ni kan
som mest få 5 timmar per
kalenderår.

Plattformsvisering

På förekommen anledning ber vi
er att vara observanta när det är
så kallad plattformsvisering
vissa
utvalda
helger.
Då
instruktionen för plattforms
visering skiljer sig lite ifrån hur
vi brukar jobba så har turerna
inte alltid stämt överens med
våra arbetstidsregler. Vi har
påtalat detta för arbetsgivaren
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och de har lovat att justera, men
vi ber er att vara observanta och
framför allt att ta de raster och
pauser som ni har rätt till enligt
vårt kollektivavtal. Ser ni några
konstigheter i turerna så skriv en
rapport till arbetsgivaren och
lämna en kopia i vår brevlåda i
Göteborg.

SEKO Västnytt

Månadens bild

Egentligen ett par månader gammal bild från Trollhättan. Någon kanske tyckte att vi är ute och cyklar?
Eller var planen att de skulle montera ihop sig med ett tåg, få kraft från ledningen och ge liv åt en
frankencykeldressin? Jag tror inte att vi någonsin kommer att få svar på den frågan.

Insändare
Du vet väl om att du kan
skriva
insändare
till
Västnytt?
Skriv
till
vastnytt@sekovasttag.se,
ange "Insändare" i rubriken.
Analoga brev skickas med
internpost till Samir Namer,
Bs.
Det går bra att skriva under
signatur men vi vill ändå ha
namn och telefonnummer
ifall vi behöver kontakta dig.

November 2014
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Kallelse till budgetmöte
Plats:
Avdelningen SEKO Väst
Tredje Långgatan 48, 7 tr
Göteborg
Tid:
25/112014 kl 13:0015:00
Kontaktpersoner:
Robert Gordon 0700029521
Stella Jukic
0700029955

En liten del av vår medlemsavgift är klubbavgiften. Den ska formellt
fastslås varje år på ett medlemsmöte. I samband med detta
presenterar vi också budgeten för nästa verksamhetsår 2015.
Därför kallar nu SEKO klubb Västtåg till Budgetmöte.
Varje medlem har rätt att få fem timmar betald tid per år för facklig
information. Det innebär att den tid ni närvarar på mötet kommer
ni att få inlagd i arbetstidsbanken.
Kom till mötet och föreslå verksamhet för klubben. Vid frågor
kontakta Robert Gordon eller Stella Jukic.
Välkomna önskar SEKO klubb Västtåg

Självstudier på nätet
Som medlem finns det flera
olika utbildningar du kan gå för
att lära dig mer om fackligt
arbete, dina rättigheter och
skyldigheter och annat mat
nyttigt. Vi kommer återkomma
längre fram med vilka kurser
som
finns
och
vilka
vi
rekommenderar
er
som
medlemmar att söka till.

Korsordstävling

Rätt lösenord i förra månadens
korsord: STUDIECIRKEL
Av de som skickat in rätt svar så
lottades en vinnare fram. Och
vinnare
av
oktobernumrets
korsord blev:
Rolf Lindqvist, Uddevalla
Vi säger grattis och sätter två
biobiljetter på en dressin till
Uddevalla.
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Under tiden kommer ett tips för
den som vill lära sig lite om
grunderna på egen hand:
LO har ett antal självstudie
kurser på sin hemsida där du
kan lära dig lite mer om t ex hur
akassan fungerar, vad studie
ledighetslagen ger dig rätt till,
facklig värdegrund och annat
intressant.

Till höger finner ni oktober
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
25/11.

Varje kurs tar ca 3060 minuter
och kan göras från vilken dator
som helst. Vissa är främst
riktade till förtroendevalda men
de flesta är relevanta för alla
medlemmar.
För att läsa mer, gå till:
http://korta.nu/loutb

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

November 2014
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Kommande aktiviteter
NOV

12
NOV

25

Styrelsemöte, Herrljunga
09:00-17:00

Budgetmöte, Göteborg
13:00-15:00

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 25/11-2014. Nästa nummer släpps den 1/12.
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Layout: Redaktionen
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