
 
 

 

SEKO VÄSTTÅGINFO MAJ 2017 
 
 
Nu pustar vi ut efter det lite oroliga läget med strejkvarsel, en process som slutade i vad vi 
ser som en seger för SEKO. Vi är stolta över hur engagerade och aktiva ni medlemmar varit 
under varselperioden, och det blir också tydligt hur starka vi faktiskt är gentemot 
arbetsgivaren, vi står inte maktlösa. Nu fortsätter kampen på ett mer vardagligt plan!  
 
VÄLKOMNA TILL KLUBBEN 
Ingen nämnd ingen glömd hade kanske varit bättre att säga, då vi vet att vi ”missar” en del 
nya, och hoppas på bättring när vi får ordning på det nya medlemsregistret. Men jag vill 
ändå hälsa Niklas Ivarsson, Mats Strid, Richard Wesley, Marcus Schoenherr och Bodil Dalgård 
välkomna till klubben! 
 
KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE I GÖTEBORG 1/6 
Torsdag den 1/6 kl 15.30 håller SEKO Klubb Västtåg medlemsmöte på depån i Göteborg. 

Mötet kommer hållas på plan 1 i lokal Styrsö. Mötet är öppet för alla klubbens medlemmar 

och ger ersättning på timkontot för de som närvarar utanför arbetstid. 

På mötet kommer Jessica Sander rapportera lite kort om Sekos kongress. Roger Patriksson, 

nyvald ordförande för Sekos branschorganisation (BO) inom spårtrafiken kommer berätta 

lite om dess verksamhet. Vi gästas dessutom av Thomas Gorin Weijmer, ombudsman med 

ansvar för spårtrafikavtalet. Han kommer presentera det nya avtalet och svara på frågor från 

er medlemmar. Thomas kommer dyka upp hos oss cirka 16.30. Har ni inte möjlighet att 

själva närvara får ni gärna skicka med oss i styrelsen frågor vi kan ta upp. Detta görs enklast 

genom att kontakta sin styrelserepresentant eller via medlemsforumet på facebook.  

Alla medlemmar är såklart också välkomna att ta upp helt andra frågor, funderingar och 

önskemål kring klubbens arbete och aktiviteter.Och sist men inte minst; självklart kommer 

det bjudas på smörgåstårta! Väl mött! 

 

RAPPORT FRÅN FÖRHANDLING SOMMAREN T17 

Vi har haft förhandlingar med arbetsgivaren angående sommarperioden, senast 11/5 i 

Göteborg. 

Arbetsgivaren hade presenterat förslag på nycklar för grupp 701, 706, 708, 709 och 711 för 

förare i Göteborg medan övriga går på skubben. Vi tyckte utifrån det presenterade 

materialet att förslaget till grupp 701 avvek alltför mycket från hur gruppen ser ut i original 

och att detta skulle verka förvirrande och skapa missnöje. För att inte heller låsa in folk på 

ett schema som inte ser ut som det de valt beslutade vi att slopa grupp 701 under 

sommaren. Detta innebär att grupp 706, 708, 709 och 711 för förare i Göteborg (samt 

Kinnekulle) går på anpassade nycklar över sommarperioden medan övriga går på skubben. 



 
 

 

Falköping och Nässjö påverkas i stor utsträckning av banarbeten på Västra Stambanan. Vi 

kommer där få turlisteförslag utskickade vecka för vecka. För förarna i Falköping provar vi ett 

upplägg där de går kvar på sina nycklar fram till 19/6 med preliminärt förlängda turer inom 

ramen för nyckeln. De egentliga tiderna kommer sedan på veckolistan. Utvärdering sker 

inför hösten. 

Begränsningsperioder blir, för er som vanligtvis går på fast lista, 19/6 (26/6 förare G)-30/6 

resp 1-13/8. Juli månad är en egen avstämningsperiod. Håll koll så att ni inte får mer timmar 

utlagt än ni ska ha (i genomsnitt 7:36 h/dag vid fulltidstjänstgöring). 

För er som normalt går på nyckel får avsteg från fridagsregeln 19-05 endast göras på den dag 

man skulle haft avsteg enligt ordinarie nyckel. 

Inga undantag är förhandlade utan turerna ska följa avtal och parameterdokument. 

Vi hade synpunkter på en del turer och nya förslag ska presenteras inför en ny förhandling 

som blir 7:e juni. Eftersom turerna kommer ändras gentemot grundförslagen kommer det 

leda till ändringar på veckobeskeden mot hur månadsschemat som lades ut nu i maj såg ut. 

Försöket med råskubben utvärderades även och vi enades om att låta den fortgå i 

oförändrad form under sommaren för att senare diskutera eventuella förändringar inför 

hösten/T18. Arbetsgivaren gör vissa förtydliganden om bl.a. traktamenten, semesterkvot 

och förläggning av utbildningar. 

Hälsningar Alex Weinfors, Turlisteansvarig styrelsen 

 
 
NATTVILA VID UTBILDNING PÅ ANNAN ORT 
Många får resa långt vid utbildning på annan ort, det är inget planeringen i nuläget tar 
hänsyn till vid schemaläggning av turer runt utbildningsdagen, och ibland blir det svårt få sin 
nattvila. Arbetsgivaren är inte villiga att skriva in restiden som arbetstid, men det som sagts 
är att vi själva ska kolla av vårt schema och höra av oss till PPL när nattvilan inte kommer att 
hålla. De SKA då utan ifrågasättande vara behjälpliga och byta eller ändra aktuell tur.  
Vi har förstått att det fortfarande händer att ni medlemmar, trots vad arbetsgivaren lovat 

oss, ej får den nattvila ni bett om i samband med utbildningsdagar på annan ort. Vi vill att ni 

står på er och fortsätter be om ändrade turer i dessa fall. Rapportera till oss om ni får nej, så 

får vi driva det som en tvistefråga.  

 
 
POLICY STRÖLEDIGHETER 

Vi väntar fortfarande på att arbetsgivaren ska gå ut med information till alla om policyn för 
besked vid sökta ströledigheter. Vi får fortsätta tjata.   
 
I Falköping är det tomma rader på grupperna och många jobbar på timmar i stället för att 

erbjudas vik på grupp. Det gör det extra svårt att få ledigt där. Detta har tagits upp med 

ledningen, men vi har inte fått något besked om förändring i nuläget. 

 
 



 
 

 

ÖVERLIGGNINGSFRUKOST 
Arbetsgivaren har lovat se över frukostarna vid våra överliggningar. Det har förekommit 
utgångna produkter, svårigheter att få specialkost, och att ändringar av frukostpåseinnehåll 
behövts göras orimligt långt i förväg på vissa ställen. Rapportera gärna avvikelser till CS och 
skyddet.  
 
BLI UPPRINGD PÅ PRIVAT NR 
Opsl och PPL ska inte ringa er privata telefon när ni inte är i tjänst. Vi vet att detta händer 
ändå och har sagt till om det. Rapportera gärna om det sker och påtala för den som ringer 
att de ringt på din privata telefon.  
 
FÖRÄLDRALEDIGHET 
Trots att det går att kryssa i föräldraledighet som anledning vid sökning av ledighet i xpider, 
så godkänns inte detta, utan det avslås om det inte söks via blankett. Detta kan tyckas lite 
vilseledande, och vi har tagit upp det med arbetsgivaren som ska se över det i koncernen. Till 
dess, kom ihåg att söka föräldraledighet via blankett även om det bara rör sig om strödagar! 
 
BRANSCHORGANISATIONEN 
Vår förare och tidigare klubbordförande Roger patriksson är nu vald som ordförande för den 
nystartade branschorganisationen. Härligt Roger! Är ni nyfikna på branschorganisationen, 
kom gärna på medlemsmötet i Göteborg 1/6 då Roger kommer att vara på plats och berätta 
mer. 
 
STYRELSEUTVECKLING 
Vi har just nu handledare från SEKO som är med oss på styrelsemöten för att titta efter 

förbättringsområden, och bistå oss med vad vi själva tycker att vi behöver hjälp med.  

Vi kommer att jobba för att få mer effektiva styrelsemöten och även upprätta en tydligare 

aktivitetsplan. I aktivitetsplanen ingår allt vi redan gör – studiecirklar, medlemsmöten, 

styrelsemöten, medlemsaktiviteter, expeditionsdagar, information, förhandlingar o.s.v. men 

med en tydlig plan blir det lättare att jobba för oss, och också tydligare för er medlemmar 

som får tillgång till aktivitetsplanen och vet vad ni kan förvänta er.  Vi ska gå igenom detta 

under styrelsemötet i Juni.  

 
KONTAKTA OSS I STYRELSEN 
Det kan vara så att ni känner er osäkra på vem ni ska kontakta i olika frågor. Vi har nu en 
allmän mailadress, sekovasttag@sj.se som det går bra att skriva till.  
Här kommer också en lista över vem du lämpligast kan kontakta i några specifika ärenden: 
 
Om du vill gå en utbildning eller har frågor om dessa: jessica.sander@sj.se 
 
Om du har turlistefrågor eller vill rapportera felaktiga/besvärliga turer: 
alexander.weinfors@sj.se eller Stefan.Hegg@sj.se  
 
Vid arbetsmiljöfrågor, kontakta i första hand skyddet, eller Victoria.alverstad@sj.se, 
arbetsmiljöansvarig i styrelsen  
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Om du vill bli borttagen/tillagd på maillistan, har idéer om vad som skulle kunna tas upp i 
västtåginfobrevet, eller vill veta var man kan lyckas bada på arbetstid under sommaren: 
helena.jaderberg@sj.se 
 
I övrigt: skriv till sekovasttag@gmail.com, eller ring någon i styrelsen om det är av mer akut 
karaktär.  
 
Kom också ihåg att ni alltid 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.  
 
FACEBOOKGRUPP 
Vi har nu uppdaterat vår facebookgrupp Medlemsforum SEKO klubb västtåg med följande 
text:  
Detta är en sluten Facebookgrupp för medlemmar i SEKO klubb Västtåg. 

Syftet med gruppen är främst att vara ett forum för klubbens medlemmar för att ställa 

frågor och diskutera aktuella frågor sinsemellan. Styrelsens ambition är att några av oss ska 

delta aktivt och vara tillgängliga på forumet, men detta görs helt utifrån tillgänglig tid och 

förmåga. Vid specifika frågor hänvisas till ordinarie kontaktvägar. 

Information som är att betrakta som officiell undertecknas av respektive förtroendevald med 

funktion i styrelsen, övriga inlägg ska tolkas som diskussion bland medlemmar och inte som 

klubbens officiella ståndpunkt. 

Vi har kunniga, kloka och engagerade medlemmar. Detta ser vi som en stor tillgång och vi 

uppmuntrar diskussion och att man försöker hjälpa varandra med fackliga frågor i vardagen. 

Det lägger dock också ett stort ansvar på medlemmarna att vara noga med att ge korrekta 

svar, att avstå från spekulationer och att själva värdera informationen som förekommer. 

Uppge gärna källa, t.ex. hänvisning till lag eller avtal när detta är möjligt. 

Det som diskuteras här förväntas hållas inom gruppen och inte spridas till utomstående. För 

att gruppen ska fungera enligt ovan är det självklart viktigt att alla också tänker på att hålla 

en god ton med respekt för varandra som kollegor. 

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. 
 
AKTIVITETER PÅ GÅNG  
Vår medlemsaktivitet med minitåget och ”på-spåret-lek” samlade c:a 20 medlemmar och 
blev en mycket lyckad och rolig kväll, tack ni som kom! Det var många som sa att ”detta 
måste vi göra om”, så det får vi se till! Nu spånas det på fackfrukostar, familjedagar, fler 
medlemsmöten m.m. och det kommer att bli mer uppstyrt när vi jobbat ihop 
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aktivitetsplanen. Det är också upp till er medlemmar att efterfråga saker så att vi får ändan 
ur! Vill ni själva ta initiativet till någon medlemsaktivitet som facket kan vara med att sponsra 
och göra reklam för så är det också mycket välkommet, speciellt på andra stationer än Gbg 
där vi inte har lika många som kan dra i det hela.   
 
MEDLEMSUTBILDNINGAR/STUDIECIRKLAR 
Vi har haft fler studiecirklar i Falköping och Göteborg, och alla har varit givande för både 
medlemmar och oss förtroendevalda, och med engagerade diskussioner. Nu gör vi 
sommaruppehåll och återkommer i höst med fler tillfällen på olika åkstationer, vi ser att 
intresset är stort.   
 
 
EXPEDITIONSDAGAR 
Vi har även fortsättningsvis, fram till sommaren, expeditionsdagar i Gbg på torsdagar, så då 
sitter oftast någon av oss på fackliga expeditionen på plan två. Välkomna att titta förbi!  
 

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 



 
 

 

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 
  
  

 

 

 

 

 

  

 

   

  

   

 

 

   


