
 
 

 

SEKO VÄSTTÅGINFO JANUARI 2017 
 

Ett nytt år, och nytt namn på månadsbrevet, (det hette tidigare Västinfo) då det blir 

tydligare att det är vår klubb det handlar om eftersom våra lokalkollegor i SJab kallar sin 

klubb SEKO väst. Inte för att någon annan klagat eller blivit förvirrad, det är förmodligen 

bara undertecknad själv som tänkt på det, men nu är jag nöjd i alla fall. 

Nu närmast på agendan är förstås årsmötet. Därefter är det dags för den nya styrelsen att 

samlas, fördela ansvarsområden, och jobba ihop sig med de viktiga frågor vi har att ta tag i 

under året.  Vi kommer att utveckla vårt styrelsearbete med hjälp av handledning och 

utbildning, och vi kommer att börja jobba i arbetsgrupper som fokuserar på olika saker. Vi 

är glada för alla som kontaktar oss genom mail, facebookgrupp eller rastsnack,  med 

frågor, funderingar och synpunkter. På så sätt får vi koll på vilka frågor ni medlemmar 

tycker är viktiga och var vi ska lägga vårt krut. Sen är det många gånger tungrott och tar 

lång tid innan vårt arbete förhoppningsvis ger resultat, men vi hoppas att ni ändå vet att vi 

lyssnar på er och jobbar för er.  

 

ÅRSMÖTET I GÖTEBORG 24/2 
Vi ser fram emot att träffa många av er på årsmötet som kommer att bli en rolig kväll hoppas 
vi! Båten kommer att ligga vid kaj eftersom flera har meddelat risk för sjösjuka. Det finns 
fortfarande möjlighet att anmäla sig fram till 10/2.   
Vi har fått in en del nomineringar till de val som ska göras på årsmötet, men det finns 
fortfarande chans att nominera fram till 6/2. Detta är också sista datum för att lämna in 
motioner, d.v.s. förslag på förändringar som du vill att årsmötet röstar om.  Om du funderar 
på att jobba fackligt, eller har någon kollega du tycker skulle passa bra och vill nominera, 
kontakta valberedning Sven Abrahamsson  sven.abrahamnsson@sj.se eller någon i styrelsen. 
Efter detta datum kommer vi att komma ut med listor över vilka som nominerats till de olika 
posterna, och även dagordning för årsmötet.  
 
 
SEMESTERSÖKNING OCH STRÖLEDIGHETER 
Vi har förstått att många är missnöjda med semestersökningen, kanske framför allt vad 
gäller hur vår- och höstveckor planerats ut. Det verkar som att sökblanketten inbjuder till 
missförstånd. I nuläget är det inte mycket vi kan göra vad gäller era enskilda fall, utan ni bör i 
första hand ta kontakt med PPL och er CS. Vi tar däremot med oss det generella problemet 
och kommer att ha dialog med arbetsgivaren om detta.  
 
När det gäller problemet med sena besked om ströledigheter har vi ännu inte sett något 
förslag på ny policy som arbetsgivaren lovat. Vi tänker inte sluta tjata om det förrän något 
händer.  
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UNDANTAG,  GRUPPNYCKLAR, BEGRÄNSNINGSPERIODER  
Ibland kommer det frågor till oss när man är schemalagd att jobba senare än 19 innan fridag. 
Enligt den regeln som vi brukar kalla 19-05-regeln ska det ju inte vara okej? Det finns dock 
några undantag inskrivna i vårt kollektivavtal, och så här står det: 
”Om arbetstid eller jour ändå fullgörs efter kl.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”.  
Detta innebär alltså att om du har en gruppnyckel på 12 veckor får du ha ett undantag i 
nyckeln, är gruppen på färre än 12 veckor får där inte finnas några undantag, och går du på 
skubben får undantag bara göras 4 ggr under året. 
  
Vid frågetecken kring om man gör för många timmar är det viktigt att ha koll på 
begränsningsperioden, då det är dess snitt som är avgörande. Det är alltså avtalsenligt (om 
än kanske inte önskvärt) att periodvis jobba intensivt om det efterföljs/föregås av period 
med mindre arbete. Begränsnings/avstämningsperioden utgörs av en kalendermånad för de 
som går på skubben (du räknar ut snittet för varje månad och timmarna får då inte 
överskrida för den tjänstgöringsgrad du har), och för de som går på grupp utgörs den av det 
antal veckor gruppnyckeln ligger på (du räknar t.ex. ut snitt per 12 veckor om du går på 
12veckorsgrupp). Det som krånglar till det är de klämveckor där alla går på skubb, t.ex. före 
gruppinplacering eller ibland sommartid. Dessa veckor måste räknas som 
begränsningsperioder separat för den som annars går på grupp.   
 
75%-PROBLEMET 
Omöjligheten för tågvärdar i Gbg att få heltidstjänst är en högprioriterad fråga för oss. Det 
står i vårt avtal att det ska verkas för så hög grad som möjligt av heltidstjänter, men just nu 
är det tvärtom, det blir allt färre heltidstjänster eftersom de som jobbat 100% och slutar inte 
ersätts av någon, utan deras tjänst plockas bort och fler 75%are anställs i stället. Vi har 
börjat planera för att bilda en egen arbetsgrupp för denna fråga eftersom samarbetet med 
arbetsgivaren i s.k. ”arvodistråd” inte fungerar.   
Det har framkommit att ppl ofta planerar ut några timmar mertid på de som jobbar på 
skubben 75%, timmar som sedan hamnar på timkontot eller betalas ut, men det är ofrivilliig 
mertid eftersom ni inte tillfrågats om det, och så får de inte lov att göra! Det är jättebra och 
viktigt att detta kommer fram! Vad ni kan göra är att ha koll på era timmar. Det lättaste 
sättet är att lägga in månadsschemat i xpider genom att skriva in turnumren, då räknar 
systemet själv ut antal timmar. Är det för många timmar, protestera hos ppl och skriv 
rapport till oss! Christina.levinsson@sj.se, eller lägg i någon styrelseledamots fack.  
 
LÖNESPECIFIKATIONER 
Om det är något som är svårt att förstå eller som verkar ha blivit fel på er lönespecifikation 

ska ni i första hand ta det mer er CS eller lönekontoret.  Skyddet har dock denna fråga uppe 

då felaktigheter i lönerna och inkonsekvent bemötande från lönekontoret kan ses som ett 

arbetsmiljöproblem. Det är problematiskt att lönekontoret sitter i Sthlm.  
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STUDIECIRKLAR OCH UTBILDNING 
Vi kommer såklart att ordna fler studiecirklar, Jessica kommer med information när datum 
står klart. För den som är intresserad av att gå en facklig utbildning som LO anordnar så 
bifogas programmet för 2017 i detta mail. Kontakta Jessica.sander@sj.se om du vill gå något. 
Du har rätt till att söka ledigt 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! Listan bygger på 

ett aktuellt medlemsregister, men tydligen har det blivit en och annan miss ibland.  

 

På vår hemsida www.sekovasttag.se lägger vi ibland ut information mellan månadsbreven. 

Där kan ni också finna vissa dokument så som vårt kollektivavtal, och listor över oss 

förtroendevalda är så att ni vet vem ni kan kontakta. Hemsidan har inte hållits så levande 

som önskat, då vi inte haft resurser i styrelsen för att pyssla så mycket med det, men det kan 

det kanske bli ändring på med nya krafter efter årsmötet.  

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

jag att ni behöver kontakta någon av administratörerna för att bli tillagda, (d.v.s. Jessica 

Sander, Marie Norling, Kicki Levinsson eller Samir Namer) eller så räcker det med att någon 

facebookvän bjuder in er, ni får prova! 

 

Vi har expeditionsdagar i Gbg på torsdagar, så då sitter oftast någon av oss på fackliga 
expeditionen på plan två. Välkomna att titta förbi! Utanför den lokalen finner ni också vår 
brevlåda, och ett gäng reflexer som ni gärna får ta.  
 
Vi är medvetna om att vi varit lite för anonyma senaste året. Planer finns på att efter 
årsmötet göra en folder/anslag med bildpresentation av oss förtroendevalda så det blir 
lättare för er att ta kontakt med oss personligen. 
 

Vi ses på årsmötet, och ni som tyvärr inte kan vara med kommer att få en uppdatering i 

nästa västtåginfo!  

 

Styrelsen Seko klubb Västtåg genom sekreterare Helena Jäderberg 
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