
 
 

 

SEKO VÄSTTÅGINFO MARS 2017 
 
 
Nu händer det en hel del i vår klubb, då styrelsen har haft sitt första möte, arbetsgrupp 
kring turlistor kommer igång, och att det blir studiecirklar hoppas jag att ingen har missat, 
då vår studiearbetsgrupp promotat dem ganska hårt. På central nivå är det 
avtalsförhandlingar, och som vanligt är det märkliga yrkanden som arbetsgivarsidan 
kommer med, men så brukar det vara varje år, och är nog inget vi behöver ligga sömnlösa 
över.     
 
VÄLKOMNA 
Vi hälsar våra nyaste medlemmar Ivan Farmerini, Sofia Lindgren och Maria Peteiro Bernadez 
välkomna till klubben. Kul att ni är med oss! Har ni frågor som har med fack och 
kollektivavtal att göra, hugg tag i någon av oss i styrelsen eller prata med någon annan 
kollega, det finns mycket kunskap hos många av våra medlemmar, förtroendevalda eller ej.   
 
NY STYRELSE 
Den nya styrelsen hade möte 14/3 och fördelade då ansvarsområden. Vi ser ut att bli ett bra 

och engagerat gäng med olika resurser. Kontaktinformation till styrelsen finner du på vår 

hemsida. Jag bifogar även en lista längst ner i detta mail.  

 

TURLISTEOMBUD 

Vi behöver fler som vill bli turlisteombud. Om du är intresserad väljs du in som 

förtroendevald på ett medlemsmöte (fyllnadsval) och sedan får du utbildning och 

introduktion. Om du är den som ibland tittar i din eller din kollegas trapp och tänker 

”stämmer det här verkligen med vårt kollektivavtal” eller ”vad är det här för mardrömstur, 

hade den inte kunnat ritas lite bättre”, då kan det vara nåt för dig! Det som saknas helt är 

turlisteombud för förare i Nässjö och Kinnekulle, men då vi gärna vill ha 4 turlisteombud per 

åkstation finns det även plats för fler turlisteombud för tågvärdar i Gbg, förare i Uddevalla, 

tågvärdar i Kinnekulle och både och i Falköping. Prata med något av våra nuvarande 

turlisteombud (ni hittar namnen på hemsidan) om ni vill veta mer om vad rollen innebär, och 

vill ni nominera er själva eller någon annan, kontakta valberedningen.  

 

TA HJÄLP AV DIN CHEF SERVICE 

Vi förtroendevalda vill och ska självklart finnas till för er medlemmar när ni behöver 

information eller stöd i olika frågor. Men det är er CS ni i första hand ska vända er till vid 

problem. Går det inte att lösa den vägen, ta kontakt med oss så hjälps vi åt.  Det finns förstås 

vissa situationer där det innan ni pratar med CS känns bra att få information av oss om vad 

som gäller, eller kanske även att vi följer med på samtalet. Tveka inte att höra av er då.   

 
 
 



 
 

 

INFORMATION FRÅN SKYDDET 
Vi från skyddet skulle vilja få in material från er som har haft problem med era löner den 
senaste tiden. Då pratar vi om bland annat; sjukskrivningar (fel datum, dragits för mycket/för 
lite), föräldraledigheter där fel dagar har blivit registrerade som inte överensstämmer med 
det du faktiskt var hemma, tillägg som fattas (såsom tidförskjutningstillägg, traktamenten, 
frukostavdrag, parkering) eller övertid som inte stämmer med det du faktiskt jobbat. 
Vi behöver ordentliga underlag; alltså datum när det dragits fel, vad som skulle dragits, när 
du fick det du egentligen skulle haft eller om du fortfarande ligger i konflikt med att få ut 
vissa tillägg osv. Skicka det till mig på petra.stranne@sj.se.  
Under Mars/April vill jag ha in så mycket som möjligt från er! Tack på förhand.  
/Petra Stranne, skyddsombud 
 
INFORMATION OM AVTALSRÖRELSEN 2017 
I de centrala förhandlingarna är det branschavtalet som förhandlas, ett centralt avtal som 
alla företag i branschen ska följa. Sedan tecknar parterna på varje företag ofta ett lokalt 
kollektivavtal, och vi på Götalandståg har ju ett eget som t.ex. skiljer sig från SJab:s och 
andra bolags avtal. Det lokala avtalet får inte vara sämre för oss än branschavtalet, och på så 
sätt ligger branschavtalet i botten som ett slags garanti. Följande information kommer från 
förhandlingsdelegationen Seko bransch spårtrafik. 
 
Den 14 mars träffades Seko och Almega för att växla krav och yrkanden inför årets 
avtalsrörelse. Det tog inte många minuter för att förstå att vi befinner oss i helt olika 
verkligheter. Sekos krav bottnar i våra medlemmars verklighet och syftar till att återställa en 
rimlig ordning i branschen med rättvisa löner och trygghet för våra medlemmar. Almega vill i 
sin tur skapa en helt orimlig flexibilitet genom en stärk makt över främst våra medlemmars 
arbetstider. Mer helgarbete, längre omloppstider, mer bortavaro, färre lediga timmar runt 
fridagarna och så vidare. De handlar om krav på radikala försämringar men tillsammans kan 
vi se till att kraven stannar på Almegas papper och inte kommer i närheten av vårt 
kollektivavtal.  Från Sekos sida ställer vi bland annat krav på löneökningar om 2,8 % och 
uppräkning av våra ersättningar och tillägg. De med låga löner ska få 672 kronor i 
löneökning istället för enbart procent, vi kan inte fortsätta låta lågavlönade hela tiden tappa 
och se klyftorna öka. En fråga som måste lösas i år är Loss of License. I snart ett årtionde har 
vi pratat om vikten av skapa fullgod trygghetslösning för dem som förlorar sin 
säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl och inte kan omplaceras till nytt arbete. 
Nu är det dags att sluta prata och börja göra lite verkstad av frågan. Samma sak gäller 
pensionerna. Dagens pensionssystem duger inte och ålderdomen kommer att bli väldigt skral 
om vi inte börjar sätta av mer pengar. Vi vet att motståndet mot en god pension har varit 
stort på Almega men ett tufft motstånd kan inte hindra oss från att skapa förutsättningar för 
en trygg och värdig ålderdom för våra medlemmar. Seko kräver att dagens 
pensionslösningar stärks och avsättningarna ökar. Precis som vi tidigare har tagit fajten för 
trygga anställningar ser vi ut att behöva ta fajten mot så kallad ”hyvling”, alltså när 
arbetsgivare går in och godtyckligt sänker folks anställningsgrad, från till exempel heltid till 
deltid eller från en högre deltidsgrad till en lägre. Arbetsgivaren tar ingen hänsyn till 
turordning och anställningstid utan väljer fritt vem som drabbas. Ett sådant godtycke är 
emot allt sunt förnuft. En plötsligt förändrad anställningsgrad kan innebära en ekonomisk 
katastrof för den som drabbas, särskilt om all tid du får att ställa om är från fredag till nästa 



 
 

 

måndag. Vi behöver skapa ordning och reda i form av regler som motverkar både godtycke 
och plötslig ekonomisk omställning.  Vi tror att vi har tuffa förhandlingar att vänta men vi 
känner oss trygga i att våra medlemmar står upp bakom våra krav och är beredda att ta 
fajten för det vi kräver och mot det Almega vill genomdriva. Hjälp till i avtalsrörelsen du 
också! Se till att få igång snacket på din arbetsplats och försök att få med dina 
jobbarkompisar i Seko. Alla behövs i avtalsrörelsen. Tillsammans kan vi ta hem det här!    
Hälsningar /Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik 
 
LOKALA AVTAL 
Ifall det blir aktuellt att förhandla om vårt lokala kollektivavtal, vilka frågor tycker ni 
medlemmar är viktigast?  Är det något i vårt avtal ni inte gillar, och är det något ni tycker 
skulle vara mer okej att släppa på till förmån för något annat ? Vi kan inte räkna med att bara 
få förbättringar utan att arbetsgivaren får något tillbaka, men det är mycket viktigt att vi har 
våra medlemmar i ryggen om några förändringar ska ske. Läs gärna igenom nuvarande 
kollektivavtal (finns på hemsidan under flik ”dokument”) och berätta för oss vad ni tycker. 
 
BEMANNINGSRÅD 
Bemanningsråd kommer att hållas i samband med nästa MBL 19 april.  Vi får se vad det ger 
och återkommer.  
 
STUDIECIRKLAR/MEDLEMSUTBILDNING 
Håll utkik på anslagstavlorna om ni är sugna på att gå vår medlemsutbildning, som handlar 
bl.a. om kollektivavtal och våra rättigheter, och ger också utrymme för egna frågor och 
funderingar. Listor finns där ni skriver upp er när ni vill gå.  

Planerar du att delta någon av dagarna så får du också gärna maila in eventuella frågor i 
förväg. Ledighet sökes i xpider och där kryssar ni i tjänstledighet. Väljer ni att komma in på 
en ledig dag behöver ni inte söka ledigt, men ni får betalt av SEKO ändå.  

Nedan listas de kursdatum för diverse åkstationer som är aktuella just nu.  

5 april i G (nyinsatt datum, måste anmälas NU om ni vill gå) 

6 april i F, alternativt N  

20 och 27 april i Bs 

18 maj i F alternativt N 

8 juni i Uv 

7, 14, 21 och 28 september i G 

Har ni frågor, kontakta studieansvarig jessica.sander@sj.se 
 
 

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!  
 

Vi har grymma medlemmar, och vi önskar er alla ett trevligt slut på vintern, våren kommer 

nu, om en månad badar vi!  

 

Styrelsen SEKO klubb Västtåg genom sekreterare Helena Jäderberg 

 

 

STYRELSEN I SEKO KLUBB VÄSTTÅG BESTÅR AV: 

Christina Levinsson (Bs ombord), ordförande 
E-post: christina.levinsson 
Telefon:  070-002 99 58 

Helena Jäderberg (G ombord), sekreterare 
E-post: helena.jaderberg 
Telefon:  070-002 96 32 

Anders Martinsson (Uv förare), kassör 
E-post: anders.martinsson2 
Telefon:  070-002 97 45 

Jessica Sander (G ombord), studie-, medlemrekryterings- och ungdomsansvarig 
E-post: jessica.sander 
Telefon:  070-003 50 21 

Marie Norling (G ombord), suppleant, jämställdhetsansvarig 
E-post: marie.norling 
Telefon: 070-002 96 63 

Alexander Weinfors (G förare) turlisteansvarig 
E-post: alexander.weinfors 
Telefon:  070-0029581 

Jenny Randulv (G förare), förhandlingsansvarig och medlemsrektyrerare 
E-post: jenny.randulv 
Telefon: 070-002 95 65 

mailto:Helena.jaderberg@sj.se
http://www.sekovasttag.se/


 
 

 

Magnus Jonsson (F förare), vice ordförande, facklig politisk ansvarig 
E-post: Magnus.jonsson2 
Telefon: 070-7243633 

Malin Lidén (F ombord) Suppleant, försäkringsansvarig 
E-post: malin.liden 
Telefon:  070-002 98 32 

Dan Häger (Kinnekulle förare) 
E-post: dan.hager 
Telefon: 070-0031723 

Sven Ove Löf (G förare) 
E-post: Sven-Ove.Lof 
Telefon: 070-0029547 

Stefan Hegg (Bs ombord), turlisteansvarig 
E-post: Stefan.Hegg 

Telefon: 070-0029951 

Povel Johansson (G förare) suppleant, ungdomsansvarig 
E-post: povel.johansson 
Telefon: 070-0036345 

Victoria älverstad (N ombord) arbetsmiljöansvarig 
E-post: Victoria.alverstad 
Telefon: 070-0029881 
  
  

VÅR VALBEREDNING 
 
Sven Abrahamsson (G ombord)  
E-post: Sven.Abrahamsson 
Telefon: 070-002 95 85 
 
Mimmi Hansson (G ombord)  
E-post: Mimmi.hansson 
Telefon: 070-0036513 
  
Roger Patriksson (G förare) även branschorganisationsrepresentant 
E-post: Roger.patriksson 
Telefon: 070-0029559 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

   

  

   

 

 

   


