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Medlemsavgifter
Avgiftsnivåerna förblir
oförändrade. Däremot har
genomgången visat att en
del låg på fel nivå, detta ska
nu vara justerat.
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Skyddet informerar
Ingemar Nordén som är
huvudskyddsombud hos oss
skriver om sjukskrivningar
och vad man bör tänka på.

Inledning
Det drog ut lite på tiden men nu är årets lönerevision äntligen
avslutad. Vi har ett underskrivet protokoll och ni kan läsa mer om
resultatet längre bak i tidningen. Lönehöjningen och det retroaktiva
kommer att betalas ut på decemberlönen som i år kommer den 23/12.
Så det blir en tidig julklapp. Sommarens arbetsmarknadskonflikt
innebar att fackföreningsrörelsen i branschen nu går åt olika håll. Vi
kommer att ha olika lönestegar beroende på om du är fackligt
ansluten eller inte och beroende på vilket fackförbund du tillhör.
Vad detta får för konsekvenser kommer framtiden att få utvisa men vi
hoppas och tror att SEKO:s vägval är ett steg i rätt riktning. Något
måste göras för att undvika att järnvägsbranschen går samma öde till
mötes som bussbranschen med osäkra anställningsformer och svaga
arbetstidsregler och dåliga lönenivåer som följd.
SEKO klubb Västtåg går in i 2015 med positiv inställning. Vi har ökat
antalet medlemmar i stadig takt och är i skrivande stund uppe i 433
medlemmar. Vi ser fram emot vad den så kallade etablerings
processen, som görs som en del i att SJ vann upphandlingen, kommer
att säga. Men vi känner oss trygga i att vi har en organisation i ryggen
som backar upp om det skulle uppstå problem under den
upphandlade resans gång.
I detta nummer kommer ni att kunna läsa mer om bland annat
lönerevisionen och budgetmötet som var den 25/11. Det finns som
vanligt även med några återkommande delar som månadens
kollektivavtalsfråga och ett nytt korsord där ni har möjligheten att
vinna två biobiljetter som kan komma väl till pass när vintermörkret
och kylan nu kommer för att stanna en tid.
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Vi håller även på med turlisteförhandlingar och i december ska vi
söka grupper för att sedan efter årsskiftet även söka semester. Då
detta inte riktigt är klart än så kommer vi att få skriva mer om det i
kommande nummer.

Det har dragit ut på tiden
men nu är lönerevisionen
för 2014 äntligen klar. Läs
mer om vad det innebär för
dig.

Sist men inte minst vill SEKO klubb Västtåg tacka alla medlemmar
för allt visat intresse under året. Glöm aldrig bort att det är
medlemmarna som är facket. SEKO:s strejk under sommaren 2014
visade verkligen att vi tillsammans är en stark enhet och glädjande
nog hade vi väldigt stort stöd från stora delar av samhället vilket visar
på att missbruket av de osäkra anställningsformerna är ett stort
samhällsproblem. Enade vi stå.

Lönerevisionen

Sidorna 4-5

SEKO klubb Västtåg önskar er alla en riktigt god jul.

Budgetmöte 25/11-2014
Tisdagen den 25/11 hade SEKO klubb Västtåg
budgetmöte och det ägde rum på SEKO region
väst som ligger på Fjärde Långgatan 48 i
Göteborg. På mötet redovisades och godkändes
vårt budgetförslag för 2015. Mötets deltagare
beslutade även att lämna medlemsavgiftsstegen
oförändrad under 2015.
Medlemsavgifter
Vi insåg för cirka ett år sedan att många
medlemmar låg i fel medlemsavgiftssteg och
därför har betalat antingen för lite eller för mycket
i medlemsavgift. Vi gick då ut med uppmaningen
vid några tillfällen att medlemmarna själva fick
ringa in och ändra sin månadsinkomst. I samband
med årets lönerevision så har vi samkört vårt
register med nuvarande månadslöner och vi tror
nu att de flesta av er ska ha hamnat i rätt
avgiftssteg. Ändringen kommer att genomföras
och synas antingen i november eller i december.
Om du får ändrad medlemsavgift denna eller nästa

Sida 2

dragning så beror detta alltså på att du tidigare har
betalat för lite eller för mycket.
Det är din grundlön före skatt som du beräknar
medlemsavgiften på. De första 6 månaderna
betalar du endast 50 kr + Akassa.
För dig som börjar studera så utgår en avgift på
40 kr + Akassa.
Får du ändrad inkomst vid exempelvis
föräldraledighet, längre sjukskrivning eller tjänst
ledighet så måste du själv rapportera in detta.
Ta en titt på avgiftsstegen nedan. Skulle du
upptäcka att du trots vår ändring ligger i fel steg,
så uppmanar vi dig att själv ta kontakt med SEKO
region Väst på telefonnummer: 0770457900.
Skulle ni i framtiden få ändrad inkomst
(exempelvis vid föräldraledighet eller tjänst
ledighet) så är det viktigt att ni själva ringer in och
meddelar detta.

SEKO Västnytt

Information från skyddsorganisationen:

Sjuk, arbetslös & fattig - eller en hjälpande hand på vägen
Alla är vi sjuka någon gång samt ibland även
sjukskrivna och hemma för att bli friska.
Naturligtvis räknar vi med att återgå till arbete så
snart som möjligt då det inverkar på vår ekonomi
och vårt allmänna välbefinnande. Att i detta
fundera på om man behöver hjälp av ett
skyddsombud är ju ganska främmande och i våra
egna ögon helt onödigt. Och visst är det så att en
snuva eller en maginfluensa går ju över av sig
självt och man är tillbaka på jobbet igen så snart
man piggnat till.
Men ibland är det ju så att vi har skadat oss rent
fysiskt eller vi mår dåligt av en händelse som hot
och våld. Kanske är det så att vi har ont i magen,
huvudet eller ryggen av helt andra skäl och den
som mår dåligt inte själv inser att det ligger något
annat bakom. Vi har arbetskamrater som hamnar i
långtidssjukrivningar
och
kanske
även
i
arbetslöshet av just dessa orsaker. Något som
kanske kunde förhindras om man får hjälp i ett
tidigt stadium. Vår arbetsgivare har ju skyldighet
att hjälpa till i sådana här fall men vi inom skyddet
tror att om vi kommer in i ett tidigt skede så kan vi
vara ytterligare en mycket stor hjälp och stöd för
den som är sjuk.
Om sjukdom kan klassas som arbetsskada kan det
innebära stora summor i miljonklassen som
livränta och försäkringspengar. Och även vid

andra orsaker är det avgörande hur man anmäler
och skriver till försäkringsbolag, försäkrings
kassan och hanterar den på jobbet. Ersättningar
kan vara helt beroende på hanteringen.
Arbetsgivaren har inte någon skyldighet att
meddela till skyddsombuden vem som är sjuk,
bara hur många. Den sjukskrivne har rätt att ta
hjälp av skyddsombud, fackliga representanter
eller vem som helst på alla möten, samtal och
rehabplaner.
Arbetsgivaren jobbar för att vi ska vara friska och
ha så lite frånvaro från jobbet som möjligt.
Därmed inte sagt att våra PL okänsliga för den
sjukes situation och inte vill hjälpa den enskilde.
Skyddsombuden och de fackliga organisationerna
jobbar för att vi ska vara friska och ha ett drägligt
liv under hela vår livstid. En hjälpande hand i tid,
ungefär dag 15  20 i sjukskrivningen, kan avgöra
din framtid.
Och avslutningsvis: vet du om någon som varit
borta från jobbet en längre tid, hemma och
sjukskriven kanske. Då kan du kanske vara en
avgörande faktor för dennes framtid eftersom du
vet att hjälpen man får är den man måste begära
om själv.
Ingemar Nordén
Huvudskyddsombud Götalandståg

Insändare

Månadens tips

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.

För att ta tillvara på tiden under en
FPdag på bästa möjliga sätt så
rekommenderar vi er att
stänga av all elektronisk
Pliis tjatt åff ål
utrustning
så
som
äläkktrånick devajses
tjänstetelefon, surfplatta
och dylikt. Njut av
satch äss wöörkingfoon
tystnaden.

Det går bra att skriva under
signatur men vi vill ändå ha
namn och telefonnummer
ifall vi behöver kontakta dig.
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änd tablätt kompjuuter.
Enndjoj de sajläns.
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Lönerevisionen
Nu är lönerevisionen 2014 avslutad för SEKO:s
del. Den slutade med att vi reviderade
befattningslönerna med 1,66%. Vi hade 1,65% från
början men valde att lägga de fasta tilläggen i
potten och kunde då få ut 1,66%. Till höger ser ni
de nya befattningslönerna för medlemmar i SEKO.
De nya lönerna kommer att börja gälla från och
med december månads lön och det retroaktiva
kommer också att betalas ut på december månads
lön. De nya lönerna gäller under perioden 2014
0618 till 20150331.
Lön för timanställda
I vanliga fall så räknar man ut timlön genom att
man tar den ordinarie grundlönen dividerat med
158. Tack vare SEKO:s uppgörelse så räknar man
istället ut ett genomsnitt på samtliga anställda i
företaget,
i
samma
yrkeskategori.
Detta
genomsnitt kallas för GFL (Genomsnittligt
förtjänstläge) Det innebär att det lägsta du som
timanställd och medlem i SEKO tjänar är:
Tågvärd:
Lokförare:

171,37 /timme
206.96 /timme

Skulle du som timanställd få en tur utlagd mindre
än 48 timmar innan den börjar eller om din tur
blir ändrad mindre än 48 timmar innan den börjar
får du dessutom ett påslag på 6% av timlönen per
timme och du tjänar då:
Tågvärd:
Lokförare:

181,65 /timme
219,38 /timme

Hanteringen med 6%påslaget måste göras
manuellt så se till att det rapporteras in. Observera
att om du som timanställd idag på grund av
tidigare yrkeserfarenhet redan har en högre timlön
än GFL så får du naturligtvis behålla den timlönen.
Du behöver alltså aldrig sänka din timlön.
Bakgrund
Som många av er säkert redan känner till så var ju
SEKO inblandade i en strejk i somras. Strejken
bröt ut delvis på grund av att Veolia sade upp en
massa personal och erbjöd dem återanställning på
deltid. Men även för att de centrala
branschavtalsförhandlingarna
hade
strandat.
SEKO valde då som ensamt fackförbund att varsla
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Ombordpersonal:
P87
P88
P89
P80

21580 kronor (utbildningslön)
24499 kronor (från första egna turen)
26030 kronor (efter 12 månader i P88)
27695 kronor (efter 24 månader i P89 + ags)

Förare:
P97
P98
P99
P90

21580 kronor (utbildningslön)
27998 kronor (från första egna turen)
29645 kronor (efter 12 månader i P98)*
34105 kronor (efter 24 månader i P99)*

* eller ett år resp. tre år i yrket
OBtillägg:
Enkelt:
Kvalificerat:
Storhelg:

18,47
41,25
92,69

om konflikt och strejken bröt ut den 2/62014.
Efter ytterligare varsel och sympatiåtgärder kunde
en överenskommelse träffas mellan SEKO och
arbetsgivarorganisationen Almega den 17/62014.
I denna överenskommelse gjordes en uppgörelse
för att lösa situationen på Veolia och man lade en
spärr på hur mycket deltidsanställd personal
Veolia får lov att använda. Men man gjorde också
några överenskommelser som kom att påverka
årets lönerevision för vår del.
Dels så fick man till några skrivningar till det
centrala avtalet där den viktigaste är "att
grundanställningsformen inom spårtrafikområdet
är tillsvidareanställning på heltid".
Man gjorde även en uppgörelse för att stävja
missbruket av timanställningar. Detta genom att
göra det betydligt dyrare för arbetsgivarna att
anställa timanställda, genom att timanställda får
en timlön beräknad på genomsnittet i
yrkeskategorin på företaget. I rena kronor så blir
resultatet att en nyanställd timanställd tjänar drygt

SEKO Västnytt

16 kronor mer i timmen om personen är SEKO
medlem. Denna uppgörelse får vi alla vara med
och betala på genom att avstå 0,15%enheter ifrån
årets löneutrymme som från början var 1,8%.
SEKO har i år alltså haft 1,65 som utgångspunkt.
Observera att det endast är i år som vi avstår ifrån
detta. Nästa år har vi samma grundförutsättningar
som andra fackförbund.
Det finns flera anledningar till varför årets revision
dragit ut på tiden. Men huvudanledningarna är
följande: Dels har det mesta som blivit sagt och
gjort dubbelkollats med SJAB, och dels har vi inte
varit överens om vart vi ska placera skrivningarna
ifrån sommarens uppgörelse. Nu blev lösningen att
de hamnade i förhandlingsprotokollet för årets
lönerevision och utifrån det får vi jobba vidare
med kampen för "rätt till heltid, möjlighet till
deltid".
Detta är en av våra kärnfrågor inom SEKO och vi
tror på den uppgörelse som gjordes i somras. Vi får
alla solidariskt avstå 0,14%enheter för att
gemensamt försöka få till en förändring.
Missbruket av osäkra anställningsformer är ett
utbrett samhällsproblem och även om vi kanske än
så länge inte har så mycket timanställda på
Götalandståg så vet man aldrig hur framtiden ser
ut om ingenting görs åt det. Man skulle enkelt
kunna beskriva det med att kampen för rätten till
heltid i år kostar fastanställda medlemmar mellan
34 och 47 kronor i månaden.
En konsekvens av att vi i somras gick åt olika håll
blir att vi från och med nu har två olika lönestegar
inom SJ Götalandståg. En för medlemmar i SEKO
och en annan för medlemmar i andra fackförbund
och de som är oorganiserade. Det uppstår också en
massa frågor kring detta och några av dom
försöker vi svara på här nedanför.
Varför är revisionsdatumet 18/62014?
I normalfallet så revideras våra löner från och
med 1/4 varje år. Förra året (2013) så var ju
SEKO inblandad i en konflikt som då gällde våra
löner och vårt kollektivavtal här på Götalandståg.
SEKO varslade som ensamt fackförbund om
konflikt men det hann dock aldrig bli strejk det
året och på grund av den uppgörelsen som
gjordes då så flyttades detta årets (2014)
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revisionsdatum fram till den 1/6. När det sedan
blev strejk i år så innebar detta att vi inte får
tillgodoräkna oss den tid som strejken pågick och
därför blir 2014 års revisionsdatum för SEKO:s
del den 18/6.
Jag är SEKOmedlem men har inte fått den
lön som ni säger att SEKOmedlemmar ska
ha?
Då fanns du inte med på vår medlemslista vid
revisionsdatumet. Det beror antingen på att du
inte var SEKOmedlem då eller att du har legat
kodad som medlem i fel SEKOklubb.
Vad ska jag göra om jag som SEKOmedlem
fått fel lön?
Du gör ingenting. Om du har månadslön ur
befattningslönerna ovan så kommer dessa att
revideras en gång om året. Så vid nästa
revisionsdatum kommer din lön att justeras till
SEKO:s nivå det året. Och nästa revisionsdatum
är den 31/32015. Men observera att du INTE
behöver betala tillbaka något av det du redan har
fått.
Om jag är timanställd då, måste jag också
vänta tills nästa år innan jag får den högre
timlönen?
Nej, SEKOtimanställdas löner ska ändras så fort
som möjligt. Har du idag en lägre timlön än
genomsnittslönen (GFL) som gäller för tim
anställda SEKOmedlemmar så ta kontakt med
oss
genom
att
skicka
ett
mail
till
robert.gordon@sj.se så meddelar vi arbetsgivaren
detta. Du kommer sedan att få den nya timlönen
så fort vi har rapporterat in dig till arbetsgivaren
och de har haft möjlighet att uppdatera
lönesystemet.
Får timanställda också retroaktiv lön från
den 18/6?
Ja. För de timmar som du har gjort från den 18/6
kommer du att få mellanskillnaden mellan den
gamla och nya timlönen utbetald retroaktivt.
Har ni fler frågor eller funderar på något angående
årets lönerevision så tveka inte att ta kontakt med
något av dina lokala SEKOombud så ska vi göra
vårt bästa för att svara er.
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Månadens kollektivavtalsfråga
I detta nummer vill vi förtydliga hur fridagsstegen ser ut.
Vi hittar den i kollektivavtalets §6 Mom 1.2 Veckovila och fridagar:
”Fridagar
Helårsarbetande medarbetare har vid obruten tjänstgöring varje kalenderår rätt till 114 fridagar.
Ytterligare fridagar utges enligt följande modell:
 två års anställningstid ger rätt till 115 fridagar
 tre års anställningstid ger rätt till 116 fridagar
 fyra års anställningstid ger rätt till 117 fridagar
 fem års anställningstid ger rätt till 118 fridagar
Det utökade antalet fridagar utges månadsskiftet efter kvalifikationstiden har uppnåtts.
Medarbetare som börjar eller slutar under året har rätt till så många fridagar som motsvarar
anställningstid under året.”
Detta är något som vi inte har någon insyn i utan ni måste hålla koll på det själva. Enklast gör ni genom
att titta i er lönespecifikation för december månad när den kommer så småningom. Där står hur många
FPdagar ni har fått ut under året. Jämför detta med hur många ni har rätt till och det borde stämma
överens. Annars får ni kontakta oss.

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.

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.

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

Korsordstävling
Förra numret drabbades tyvärr
av utskriftsproblem vilket i sin
tur ledde till att ingen löste kors
ordet.

Vissa av rutorna är markerade
med siffror. I rätt nummer
ordning från 1 till 11 så bildar
dessa rutor ditt lösenord.

Månadens nummer drabbades
av ytterligare ett bakslag,
nämligen att korsordet försvann.

Vill du vara med i tävlingen så
skicka
in
lösenordet
till
vastnytt@sekovasttag.se senast
27/12. Bland de rätta svaren som
kommer in så lottas en vinnare
som belönas med två bio
biljetter.

Vi kör därför novembernumrets
korsord i repris så har ni en ny
chans att lösa det och vinna
biobiljetter.
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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.)

SEKO Västnytt
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Kommande aktiviteter
DEC

10
DEC

18

Arbetsgruppsmöte, Gbg
09:00-17:00

DEC

11

Styrelsemöte, Falköping
09:00-17:00

MBL19, Göteborg
10:00-12:00

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 27/12-2014. Nästa nummer släpps i jan 2015.

Redaktion: Samir Namer

Layout: Redaktionen

Kontakt: vastnytt@sekovasttag.se 0700-029960
Tidning för medlemmar i SEKO klubb Västtåg.
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Åsikter som framförs under signerade insändare är författarnas egna och behöver ej sammanfalla
med klubbens.

