
 
 

 

SEKO VÄSTTÅGINFO JUNI 2017 
 
 
Hej medlemmar! En del av er har redan semester, andra får jobba på ett tag till, och en del 

håller ut hela sommaren och drömmer om den där resan i höst. För styrelsens del är det 

mindre fackligt arbete igång under sommaren och vårt nästa styrelsemöte blir 23 augusti. 

Månadsbrevet gör uppehåll under juli-aug och kommer nästa gång i september. Dock 

kommer ni självklart att få information om det är något viktigt vi behöver komma ut med. 

Vi förtroendevalda har förstås inte alla semester samtidigt utan några av oss finns till hands 

om det dyker upp akuta frågor. Men först och främst, här är vårens sista månadsbrev med 

lite blandad info! 

 
 
VÄLKOMNA TILL KLUBBEN 
Vi hälsar Ulf Westergren, Märta Carlén, Robin Nordebrink, Samiira Hassan Mohamed, Esma 
Zizmic, Ioannis Georgilas och Oskar Blom välkomna till klubben! Detta mail med en 
sammanfattning av information kommer ni att få en gång i månaden (utom sommartid) men 
ni kan även uppdatera er via hemsida och facebook. Vi tar gärna emot både frågor och 
förslag från er, och passa på att gå en av våra studiecirkeldagar till hösten. Mer information 
om dessa kommer, så håll utkik!  
 
UTTALANDE MOT BEGRÄNSNINGAR I KONFLIKTRÄTTEN 
Konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM 
Terminals har föranlett regeringen att ta initiativ till en utredning vars syfte är att begränsa 
konflikträtten. SEKO Stockholm har gjort ett uttalande mot detta, och vår styrelse har 
beslutat ställa sig bakom detta uttalande. Du finner uttalandet i sin helhet på vår hemsida: 
http://www.sekovasttag.se/2017/06/10/uttalande-mot-begransningar-i-konfliktratten/ 
 

ATT TÄNKA PÅ VAD GÄLLER TURER SOMMARTID 

Nu börjar så järnvägssommaren ”på riktigt” då vi går över på sommarens turlistor. Det 
innebär för de flesta som vanligtvis går på fast lista också att ni går över på viklista/skubben 
och vi vill då skicka med er ett par viktiga saker att tänka på. 

▪ Begränsningsperioderna är 19/6*-30/6 resp 1/8-13/8 (juli månad är en egen 
avstämningsperiod). Delar ni det totala antalet timmar ni har utlagt under perioden 
med antalet arbetsdagar ska ni som heltidsarbetande som mest göra 7:36 h i snitt 
per arbetsdag. Tid utöver detta är övertid. (*Obs. För förare i Göteborg gäller 
datumen 26/6-30/6.) 

▪ Avsteg från 19/05-regeln (sluta/börja efter/innan FP-dag) får endast göras på den dag 
då ni skulle haft avsteg på er ordinarie lista. Läggs det inte ut något avsteg då får det 
inte tas i anspråk vid annat tillfälle. 

 



 
 

 

 
 
AVSTÄNGNING AV GBG C 
Under v.30 kommer c:a hälften av spåren vid Gbg C vara avstängda p.g.a. arbeten, och detta 

kommer naturligtvis påverka vår trafik och vårt arbete på tågen, då tågvändningar och raster 

kommer att förläggas på andra platser. Rastlokaler, gångtider och arbetstidsregler ses över, 

men det är viktigt att ni rapporterar eventuella konstigheter. För att pausregeln vid 

pendeltågskörning ska hålla (Vi har en skrivelse i vårt kollektivavtal som säger att vid 

tjänstgöring på pendeltåg ska arbetsgivaren ordna arbetet så att personal kan ta 

arbetspauser med 1.5-2.5 timmars intervall)  föreslog arbetsgivaren att pausen läggs ut 

direkt efter orderläsningen, men vi tycker att det är bättre i så fall att den läggs ut efter 

arbete i c:a 2h 40 min.  

 

RÅSKUBBEN 

Råskubben kommer att rulla på T17 ut. Utvärderingen har varit positiv, alla trivs bra och vill 
fortsätta. Några förslag på förändringar finns från båda parter, och förhandling blir 30/8 om 
råskubbens fortsättning. Då kommer även Uddevallas 6-8-dagarsgrupp att förhandlas.  
 
 
LÖNEREVISIONEN 
Årets löneökning är redan förhandlad, men hur den ska fördelas avgörs under 
lönerevisionens arbete som precis startat igång och sedan har möten 22/8, 30/8 och 11/9. 
När det är klart får vi löneförhöjnningen retroaktivt.    
 
FLER 100%TJÄNSTER? 
Frågan om fler heltidstjänster för tågvärdar i Gbg lever ständigt, och utreds av arbetsgivaren, 
men fortfarande är inget klart och vi kan inte lova något annat än att vi inte kommer att ge 
upp utan kommer att fortsätta sätta press på arbetsgivaren i denna väldigt viktiga fråga.  
 
INFO OM ARBETSSKADOR M.M. 
Styrelsen har fått en genomkörare av Lillemor Rånevik som är försäkringsansvarig på 
Regionen, för att bättre kunna svara på era frågor. Några av de saker som togs upp: 
Dokumentera din arbetsskada. Det finns en försäkring (Afa) som ger ersättning vid skador på 
eller på vägen till/från arbetet. Det är viktigt att du direkt skriver rapport och gärna även 
besöker läkare om du skadar dig på jobbet. Det är inte lika bråttom med att anmäla in 
skadan, det kan göras senare, men det måste finnas någon form av dokumentation. 
Fortsätt inte arbeta. Om du skadar dig, avbryt direkt ditt arbete och ta dig hem/till läkare, 
även om du befinner dig på bortastation och det hade känts enklare att bara jobba klart. 
Fortsätter du jobba kan det nämligen påverka din rätt till ersättning.  
Arbetssjukdom. Arbetssjukdom kallas skador som uppstår genom belastning, ansträngning 
eller psykisk påfrestning snarare än genom plötslig oförutsedd händelse och yttre våld. Där 
kan det tyvärr vara lurigare att få ut sin ersättning då det är svårare bevisa att arbetet 
orsakat det hela, men det är viktigt att rapportera och dokumentera även detta. Skyddet vill 



 
 

 

gärna ha in rapporter för att kunna kartlägga problem, och det kan också göra det lättare att 
visa på att det orsakas av arbetet om flera drabbas av samma sak. 
Vid förstadagsintyg Vår arbetsgivare har i större grad än tidigare börjat använda 
förstadagsintyg d.v.s att läkarintyg krävs in från första dagens sjukskrivning. Detta kan 
arbetsgivaren begära av personer som blivit sjukskrivna flera gånger på kort tid. Viktigt att 
veta då är att arbetsgivaren ska betala för läkarbesöket och kostnad för resan dit.   
 
KONTAKTA OSS I STYRELSEN 
Har ni frågor, förslag eller förbättringsidéer till styrelsen, skriv till sekovasttag@gmail.com, 
eller hör av er till någon av oss direkt om det är av mer akut karaktär.  
 
Kom också ihåg att ni i första hand ska ta kontakt med er CS vid privata frågor och problem. 
De finns till för er och kan ofta hjälpa till. Om ni inte får hjälp, blir osäkra på om er CS har 
rätt, eller om det av någon annan anledning inte fungerar, är ni självklart välkomna att 
kontakta oss, och ni har också rätt att ha en förtroendevald med er vid samtal med CS.  
 
FACEBOOKGRUPPEN OCH FACEBOOKSIDAN 
Vi har nu utökat våra informationskanaler med en öppen informationssida på facebook, 
”Seko klubb Västtåg”. Denna kräver inget medlemskap utan det är bara att gilla den för att 
hålla dig uppdaterad om när vi t.ex. lagt upp nåt nytt på vår hemsida. 
Vår facebookgrupp ”medlemsforum SEKO klubb västtåg” finns också och används flitigt för 
frågor, tips, länkar och diskussion. Om du vill gå med i denna grupp behöver du bli inbjuden 
av en kollega som redan är med i gruppen, men det behöver inte vara någon av 
administratörerna. Vet du inte vilken kollega du ska fråga, säg till/skicka ett mail till nån av 
oss i styrelsen så löser vi det.  
 
 
MEDLEMSUTBILDNINGAR/STUDIECIRKLAR 
Medlemsutbildningarna har sommaruppehåll men vår studiearbetsgrupp kommer att träffas 
i augusti för att planera in fler tillfällen under hösten på olika åkstationer. Några datum är 
redan satta, men kan komma att ändras till annan ort. Information och anmälningsmöjlighet 
kommer senare.   
 
 
Vi önskar alla våra goa medlemmar en trevlig sommar och återkommer med mera 
aktiviteter, information och uppstyrning i höst!    
 

Styrelsen SEKO klubb Västtåg genom sekreterare Helena Jäderberg (som i år ännu inte 

lyckats bada på arbetstid, hade visserligen chansen häromdan att gå upp till den där pölen på 

Mösseberg men det kändes inte riktigt värt det).  

 

 

STYRELSEN I SEKO KLUBB VÄSTTÅG BESTÅR AV: 
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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 

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 
  
  

 

 

 

 

 

  

 

   

  

   

 

 

   


