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ÅRSMÖTET I GÖTEBORG 24/2 
Tack till alla som kom på årsmötet, det var god uppslutning, och roligt att även många som 

hade en bit att åka tog sig dit. Vårt möte löpte på bra med Kristoffer Johansson från MTR 

som gästordförande. Flera nya valdes in till styrelse, turlisteombud och valberedning, och vi 

är säkra på att det blir ett bra gäng, även om vi kommer att sakna alla duktiga 

förtroendevalda som nu tagit välförtjänt paus från fackligt arbete. Jag kommer snart att 

skicka ut årsmötesprotokoll och hemsidan kommer att uppdateras med de nya namnen.  

 

I övrigt har jag inget spännande skvaller och intriger att komma med, vad jag kunde se hade 

alla en trevlig och rolig kväll! Nästa år kör vi mötet på ojämn helg, så ni som missade p.g.a. 

jobb kan vara med då om ni har kvar samma helg som nu. Men det är ju ganska långt fram i 

tiden, nu finns det mer aktuella saker att fokusera på.  

 

 
STRÖLEDIGHETER OCH SÖKBLANKETTER 
Arbetsgivaren har tagit till sig av vår kritik, och planeringen har redan nu börjat ändra sin 
arbetsgång för att kunna ge betydligt tidigare besked vid ströledighetsansökan. Bra tycker vi! 
Vi har inte fått några ”papper” på direktiven ännu, men de kommer säkert snart själva ut 
med information till er om detta.  
 
Ni som söker föräldraledighet, tänk på att det inte godkänns via xpider utan måste göras på 
blankett. Vi är flera som råkat missa detta.  
 
Till nästa års grupp- och semestersökningar kommer vi att medverka vid utformningen av 
sökblanketterna så att de blir lättare att förstå och fylla i, och att turordningsreglerna 
tydliggörs. 
 
 
KONSTIGA SCHEMAÄNDRINGAR 
PPL får inte byta era FP-dagar utan att komma överens med er, eller plötsligt sätta in en 
extra tur för att ni ligger på undertid. Om detta eller andra konstiga saker händer, 
rapportera! Vi behöver veta om ifall dumheter görs.    
 
KONTANTHANTERING FÖRSVINNER 
Det är nu klart att kontanthanteringen kommer att försvinna, troligtvis under hösten. 
Skyddet kommer att vara involverade i hur detta ska gå till, och har gjort en riskanalys, 
eftersom det förstås har både fördelar och nackdelar. Vi är nu ensamma inom västtrafik om 
att ha kontantförsäljning ombord, och genom att släppa denna slipper vi rånrisken ombord 
och till och från tågen (rånförsök har skett), och att släpa på pengar, och redovisningen blir 
enklare. Samtidigt kan det förstås bli besvärligt i möte med resenäer som vill göra rätt för sig 
men saknar möjlighet till köp via bankkort eller mobil. Därför kommer detta inte att ske över 



 
 

 

en natt, utan det kommer att vara en lång övergångsperiod, så att informationen har goda 
chanser att nå ut till våra resande. Vi har haft uppe frågan om wi-fi på tågen, det blir ju ännu 
viktigare att kortköp och mobilappar fungerar bra om kontantköp försvinner, men just nu är 
det mycket oklart när/om wi-fi ska installeras på våra tåg, då det tydligen är en stor 
kostnadsfråga.  
 
TJÄNSTETELEFONEN  
Tänk på att ni inte är skyldiga att läsa mail eller sms eller ens ha telefonen påslagen när ni 
inte är i tjänst. Ni behöver inte heller titta i trappen förrän er tur startar. Skulle ni ha fått 
ändrad starttid utan att någon meddelat så är det inte erat problem, de ska ta personlig 
kontakt med er, men ni måste alltså inte svara i telefonen eller ringa upp missade samtal på 
er fritid.  
 
KUNDSYNPUNKTER 
Vi har pratat med arbetsgivaren om deras hantering av kundsynpunkter, då medlemmar 
känt sig anklagade efter att ha fått mail vidarebefordrade från västtrafik om incidenter de ej 
varit inblandade i. Vi tycker det är självklart att arbetsgivaren ska kontakta oss anställda 
personligen innan de skickar oss allvarliga kundsynpunkter. Arbetsgivaren höll i detta fall inte 
med oss om att de agerat fel, men förhoppningsvis har de ändå fått sig en tankeställare. Vi 
tycker det är jättebra att ni reagerar!  
 
BEMANNINGSRÅD 
Vi har nu meddelat arbetsgivaren att om vi inte kommer igång med arbetet i 
bemanningsrådet som ska se över tjänstgöringsgraden och förhoppningsvis kunna höja 
tjänstgöringsgraden för åtminstone några av alla som har ofrivillig 75%tjänst, så kommer vi 
att tvista om det. Vi kommer att kalla arbetsgivaren till möte, återkommer om hur detta 
fortlöper. Till dess får ni som detta berör gärna fortsätta rapportera om ni blir schemalagda 
på mertid utan att tillfrågas, och om ni inte gjort det redan, fyll i lappen 25a, med önskan om 
högre tjänstgöringsgrad.  Behöver ni den, säg till så ordnar vi en till erat fack.  
 
FRÅGOR OM LÖN OCH LÖNESPECIFIKATION 
Vi planerar att bjuda in löneadministratör Hillevi Ahlin till ett MBL-möte för att där kunna 
vidarebefordra frågor från er medlemmar. Så om ni har generella ej akuta frågor om lön och 
lönespecifikationen, maila till mig eller Christina Levinsson.  
 
AVTALSRÖRELSEN 
Årets avtalsrörelse är igång igen, och det kommer att komma ut broschyrer om detta på 
depåerna. Tre kärnfrågor för spårtrafikbranschen i år är Loss of license, hyvling  och högre 
pensionsavsättningar i TPK2.  Man vill försöka få till en försäkring för de som förlorar 
möjligheten att jobba i säkerhetstjänst. Viktigt för både förare och AGS:er. Hyvling är vad det 
kallas när arbetsgivaren säger upp personal och återanställer på deltid. Vi på Götalandståg 
har ju i stället problemet att vår arbetsgivare erbjuder färdighyvlade tjänster redan från 
start, och att heltidstjänster som avslutas vid pension och frivillig uppsägning går upp i rök. 
Det skulle kunna bli aktuellt med hyvling i framtiden även för de som nu tror sig sitta säkert 
på sin heltidstjänst, så detta är en mycket viktig fråga.  



 
 

 

Är du intresserad av att veta mer om avtalsrörelsen, prata med Jenny Randulv som varit på 
avtalskonferensen.  
 
STUDIECIRKLAR OCH UTBILDNING 
Om du ännu ej gått vår studiecirkel/kollektivavtalsutbildning, håll utkik efter datum och 
uppskrivningslistor som kommer inom kort! Ni söker ledigt och får ersättning av SEKO. För 
den som vill fördjupa sig lite mer och är intresserad av att gå en facklig utbildning som LO 
anordnar, kontakta Jessica.sander@sj.se. Du har rätt till att söka ledigt även för dessa, och 
du får ersättning från SEKO (och mat!).  
 
VÅRA INFORMATIONSKANALER 

Om du råkar höra att några kollegor som är medlemmar inte får gruppmail från oss, be dem 

höra av sig till mig, Helena.jaderberg@sj.se så lägger jag till dem på listan!  

 

Vår hemsida heter www.sekovasttag.se  

 

Vi har även en aktiv facebookgrupp som heter ”Medlemsforum SEKO klubb västtåg”. Där 

behöver ni en inbjudan för att gå med. 

Vi har expeditionsdagar i Gbg på torsdagar, så då sitter oftast någon av oss på fackliga 
expeditionen på plan två. Välkomna att titta förbi!  
 

Bara två månader kvar nu tills vi kan få vår första sommarvärme, håll ut och ta hand om er 

så länge!  

 

Styrelsen Seko klubb Västtåg genom sekreterare Helena Jäderberg 
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