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Ännu ett år är snart till ända och som 
vanligt är det dags för olika 
årssummeringar och topplistor. 

Från Seko kan vi bland annat konstatera 
att vi lyckats få ut ungefär 43 000 kronor 
till våra medlemmar för olika 
felaktigheter eller missar som 
arbetsgivaren har gjort gällande löner 
eller arbetstider. Klubben har också fått 
in nästan 30 000 kronor i skadestånd. 
Pengar vi har kunnat använda bland 
annat till medlemsdagarna på Liseberg 
som vi hade under november. I nästan 
alla fall är det medlemmar som reagerat 
och hört av sig till någon förtroendevald. 

I debatten, både i sociala medier och på 
andra ställen, låter det ibland som facket 
styr allt och har full insyn i allt 
arbetsgivaren tar sig till.  

Det är en sanning med stor modifikation.  

Visst har vi en del verktyg för både insyn 
och påverkan. Men har vi inte 
medlemmar som reagerar på 
märkligheter och pratar med de 
förtroendevalda så är det mycket som 
aldrig skulle komma upp till ytan. Vi blir 
en ihålig organisation med (i bästa fall) 
fina medlemstal och ett jättebra 
kollektivavtal—men om ingen kan avtalet, 
vem ska då reagera på att det inte följs?  

Och om ingen vet hur ett kollektivavtal 
kommer till och vad som krävs för det, hur 
ska vi då kunna få nya kollektivavtal med 
bättre villkor och medlemmar som är villiga 
att kämpa för det? 

Vi kommer från klubben under nästa år 
verkligen satsa på att så många som möjligt 
ska gå våra introduktions– och 
medlemsutbildningar. Vi jobbar också med 
nytt informationsmaterial för vanliga frågor 
och situationer som uppstår på jobbet. 

Det stärker hela vår organisation för 
framtiden. Och det lär behövas.  

För visst önskar vi oss arbetsgivare med 
bara goda idéer som alltid har de anställdas 
bästa för ögonen. Men risken är stor att 
tomten i det fallet fortsätter komma med 
hårda paket.  

 

IN LEDN ING  

Alex Weinfors 

Ordförande Seko Väs åg 

Om Seko Västny  

Seko Västnytt är ett informationsblad riktat till medlemmar i Seko klubb Västtåg. Det distribueras i första hand via e-post 
till medlemmar i klubben. 

Vi välkomnar material som bilder, texter m.m. från medlemmarna.  

Skicka till: vastnytt@sekovasttag.se 

Månadens omslagsbild är från Strömstad, år och fotograf okänt.  

Ansvarig utgivare: Alexander Weinfors 

Redaktion: Klubbstyrelsen  
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Berätta lite om vad du gjort under 

2022! 

- Massor! Bland annat har jag medverkat på 

Arbeta Ombord/Trygg och Säker-möten och 

i arbetet med riskanalyser av bl.a. arbets-

verktyg som gjorts där. Jag har haft skydds-

ronder på en rad rastlokaler och överligg-

ningsplatser. Jag har i samverkan med vår 

arbetsgivare planerat och genomfört hös-

tens arbetsmiljövecka. Och varit på Hot och 

Våld-möten med SJAB, deltagit i framta-

gandet av personkameran, medverkat i 

Schemagruppen och mycket mer. 

Du är även studieansvarig på Seko, 

och jobbar stenhårt för att Seko Väst-

tågs medlemmar ska gå fler medlems-

utbildningar. Har du själv gått någon 

utbildning under 2022? 

- Ja, jag har varit på utbildning och fortbild-

ning för huvudskyddsombud samt skydds-

Tillsammans gör våra skyddsombud ett 

enormt arbete för att vi alla ska ha en sä-

ker och bra arbetsmiljö på jobbet, men 

ofta arbetar vår skyddsorganisation i 

skymundan. Det kan vara svårt att hänga 

med på vilka de är och vad de egentligen 

gör. Därför kommer vi under 2023 att 

låta er lära känna våra skyddsombud och 

deras viktiga arbete lite närmare.  

Först ut är Christina Laage. Hon är vårat 

huvudskyddsombud (HSO). Du kan även 

träffa henne ombord på tågen i rollen 

som AGS, framförallt om du rör dig kring 

Falköping som är Christinas stationering-

sort. Där är hon även lokalt skyddsombud 

med ansvar för skyddsområdena lokaler 

och tågvärdar. Utöver HSO är Christina 

även studieansvarig i Seko Västtåg och 

försöker få så många medlemmar som 

möjligt att gå på de utbildningar och före-

läsningar/seminarier som finns.  

 

Hej Christina! Berätta vad din roll 

innebär? 

- Som huvudskyddsombud är jag ansvarig 

för samordningen av alla skyddsombud 

på arbetsplatsen. Jag har expeditions-

dagar varje onsdag, då man har kunnat 

komma och träffa mig under året som 

gått.  

Hur länge har du varit HSO? 

- Sen april 2019. 

SKYDDSOMBUD  SOM  GÖR  SK I L LNAD  
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ombud om bl.a. organisatorisk och social 

arbetsmiljö, och den utbildningen Den 

arbetsskadades väg. 

Om man är stationerad någon ann-

anstans än Falköping, kan man 

stöta på dig ändå? 

- Självklart! Ibland ombord på tågen, 

men i rollen som HSO har man under 

2022 kunnat träffa mig bl.a. när jag har 

deltagit på andra ytterstationers lokala 

skyddsmöten. Jag har även varit en del i 

Nässjö för att jobba för ett bra samarbete 

mellan lokala skyddsombud och Krö-

satågs HSO. Utöver det deltar jag även på 

rehabsamtal samt är med som stöd i 

samtal med arbetsgivaren. 

Vad brinner du mest för som 
skyddsombud? 

- Allas lika värde! Alla måste få rätt förut-
sättningar för att kunna göra rätt, och för 
att må bra på sin arbetsplats. För mig är 
det även viktigt att få andra att känna sig 
sedda.  

Vad ser du fram emot 2023? 

- Jag ser fram emot att få träffa alla 
skyddsombud och planera framåt. Utöver 
det ser jag fram emot att fortsätta arbetet 
för att alla ska få en bra arbetsmiljö. Och 
kanske att våra handdatorer på JLT blir 
bra till slut. 

Utöver vår HSO har vi ett flertal lokala 
skyddsombud på varje åkstation som kom-
mer att presenteras närmare under nästa 
år. 

De som är utsedda av Seko är: 

Camilla Salhammar förare (Uv) 
Mattias Korpi TV (Uv), 

Glenn Alsterberg förare (Lkp) 
Lise-Lotte Åkeson TV (Lkp)   

Emma Lorentsson förare (F) 

Markus Karlman TV (N)  
Carin Arphult förare (N). 

Tim Öberg förare (G) 
Anders Hällås förare (G) 

Ingemar Norden TV (Bs) 

  

Tillsammans har de under 2022 genomfört 
en mängd riskanalyser, deltagit i skydds-
ronder av våra rastlokaler, bangårdar m.m., 
medverkat i samverkansmöten med arbets-
givaren kring vår arbetsmiljö, varit i Tysk-
land och besökt x80, utbildat sig i arbets-
miljöfrågor för att kunna stärka sitt arbete 
ytterligare och mycket mer. 
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Seko har avslutat förhandlingarna gällande om-

bordnycklar i Göteborg i oenighet. 

När nycklarna presenterades var det med förvå-

ning vi kunde konstatera att det var färre rader 

på 100% än någonsin tidigare. Även om vi tyckt 

det har varit för långsamt och för lite hade vi fak-

tiskt trott att arbetsgivaren börjat tänka om, både 

genom att erbjuda 100% under sommaren och 

genom det mail som kom om att man tittade på 

100%-grupper med sen/natt-tjänst i Göteborg. 

Nu går man tydligt bakåt i stället.  

På fem år så har det blivit hälften så många plat-

ser på 100%. Heltidstjänster som kunde ha fyllits 

när personer har slutat har ersatts av nyanställda 

med deltidstjänst. 

Vi ser inte att det under perioden skett något gäl-

lande trafiken som motiverar det, utan det verkar 

handla om en principfråga från arbetsgivaren. En 

enda anställd tågvärd på heltid ses som en för-

lust. Varför? 

På våra frågor om varför man inte gör åt-

minstone lika många rader på 100% som 2021 

har arbetsgivaren inte kunnat motivera det. 

Seko har erbjudit oss att göra ett försöka att kon-

SEKO  SÄGER  NEJ  T I L L  OMBORDNYCKLAR  MED  FÄRRE  
HELT IDSRADER  ÄN  NÅGONS IN  

struera nycklar som skulle ge fler heltids-

tjänster med bibehållen effektivitet—det har 

arbetsgivaren avvisat. 

För Sekos del kan vi inte med detta god-

känna nyckelförslaget som låg på bordet.  

Arbetsgivaren får nu ta ansvar för sitt beslut.  

Vi kommer fortsätta kräva svar på våra frå-

gor. Det är dags för SJ Götalandståg att 

ändra inställning och se möjligheter i stället 

för omöjligheter.  

 

 

 

Vi vill påminna våra medlemmar att fylla i 

och lämna in blanketterna ”Anmälan före-

träde högre anställningsomfattning” och 

”Begäran om skriftliga skäl till deltidsan-

ställning”.  

Blanketter finns att ladda ner från  

sekovasttag.se eller att hämta vid vår an-

slagstavla i Göteborg. 
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tillbaka till det sättet att hantera avstegen för 

Kinnekulle. Att ha ett generellt avtal möjlig-

gör att de kan göra om turer hela tiden och vi 

har inte riktigt samma kontroll som vi hade 

innan.   

Att gå tillbaka var inget som vår arbetsgivare 

ville så därför kompromissade vi om att avta-

let skulle gälla till den 31/5. Utöver det så 

görs en risk och konsekvensanalys samt så 

ska arbetsgivaren visa hur turerna skulle sett 

ut om man inte hade några avsteg.   

 Råskubbsavtalet  

Råskubben som bara finns i Göteborg är ett 

avtal som vi haft under lång tid. Sekos vilja är 

att föra in denna del i vårt kollektivavtal vil-

ket vår arbetsgivare inte velat. Under åren 

som varit har vi accepterat justeringar gäl-

lande avtalet men vi har ansett att man 

kanske tagit det lite för långt. Vi blev nöjda 

när vi fick till ändringen att antalet FP-dagar 

som konsumeras blir 112 istället för 117. Utö-

ver det så skall det göras en risk och konse-

kvensanalys för råskubben. Seko vill även att 

arbetsgivaren konkretiserar vilka kriterier 

som ska gälla för att man ska kunna gå på rå-

skubben. Syftet med gruppen är att skapa ett 

stabilt schema för alla andra därför vill vi att 

man tittar på vilken effekt den ger för oss 

andra.    

Nattavtalet 

Även Nattgruppen är något som vi haft 

många år nu. Men ett avtal är inte något som 

funnits så länge. Innan vi hade IVU så för-

handlade vi bara gruppen samt en veckoar-

HÖSTMÖTET 

Seko Västtågs höstmöte hölls den 24 novem-

ber i Göteborg och Falköping samtidigt, med 

videolänk mellan lokalerna. Vi genomförde 

fyllnadsval där Sara Skoglund, förare G, tog 

plats i styrelsen och Glenn Alsterberg, förare 

Lkp, och Erik Hermansson, förare Uv, kom-

pletterar valberedningen som nu utgörs av 

fyra ledamöter. Styrelsens förslag på aktivi-

tetsplan och budget godkändes och beslut 

togs om att sänka klubbavgiften med 15 kro-

nor, även det enligt styrelsens förslag. 

Vi kan konstatera att det var vårt mest välbe-

sökta höstmöte någonsin och styrelsen ser 

att även årsmötet 2023 kan hållas med en 

kombination av fysiskt och digitalt möte så 

att så många som möjligt ges möjlighet att 

delta. 

FÖRHANDLINGAR 

Under hösten har vi haft en del förhandling-

ar som är kopplade till scheman och det 

handlar om Kinnekulle-, Natt- och 

Råskubbsavtal.  

 Kinnekulleavtalet: 

Detta är ett avtal som vi haft ett par år och vi 

känner helst att vi skulle gå tillbaka så som vi 

hanterade innan avtalet. Innan vi hade avta-

let så gjorde vi en förhandling där arbetsgiva-

ren tog fram vilka turer vi som var avsteg så 

godkände vi specifikt dem. Gjorde man sen 

någon ändring på turerna så var arbetsgiva-

ren tvungen att ta kontakt med Seko igen och 

göra en ny förhandling. I år ville vi gärna gå 

INFORMAT ION  
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betstidsbegränsing. Men under 2022 så har 

vi haft ett avtal där vi även fått med en sta-

ketregel gällande när man senast ska sluta 

om man jobbar på nattgruppen. Sekos vilja 

är att få in nattavtalet i kollektivavtalet då vi 

ser att den enskilt är ett av de viktigare avtal 

som förbättrar arbetsmiljön för förarkollekti-

vet i Göteborg.    

Förhandlingar i framtiden 

Kollar vi lite längre fram på vad vi behöver 

förhandla om så har vi påstigningskontrol-

len. Det kanske känns konstigt eftersom vi 

har haft det nu under en längre tid och skyd-

det har varit med i att ta fram hur vi ska ar-

beta. När vi började ha den så gjordes det 

som en skyddsåtgärd under pandemin och 

då är det inte alltid läge att förhandla om nya 

arbetsmoment. Nu är pandemin är över se-

dan att tag och vi ser ett behov att förhandla 

det om det fortsatt ska vara en del av vår 

verksamhet och vad som då ska gälla. 

Instruktörer och körlärare får utöver 

”admin”dagar som en kompensation för 

egenstudier och körlärare får även tidskom-

pensation som kompensation för att dem 

kommer tidigare för elevers skull till jobbet. I 

dag ges denna typ av förmån ensidigt av ar-

betsgivaren vilket vi helst ser att man får ner 

som ett kollektivavtal så man slipper dis-

kussioner att om tider blir kärvare tappar 

man helt plötsligt förmåner.  

FÖRÄLDRAANPASSNINGAR 

Arbetsgivaren har under hösten tagit fram en 

ny rutin för hur schemaanpassningar för för-

äldrar på Götalandståg ska hanteras. Den 

har tagits fram utan att Seko bjudits in att 

delta i arbetet. Rutinen bygger på föräldrale-

dighetslagen och en medarbetares rätt att 

anpassa sitt schema om hen samtidigt mins-

kar sin arbetstid för att vara föräldraledig. 

Du som har behov av schemaanpassningar 

som förälder ska kontakta din närmsta chef 

och lämna in dina önskemål på en speciell 

blankett. CS kontaktar sedan långtiden för 

förslag på lösningar. För att ett önskemål om 

föräldraanpassat schema ska bedömas måste 

det lämnas in senast den 1:a i månaden åtta 

veckor innan anpassningen ska börja gälla. 

Du har rätt att själv välja vilka arbetstimmar 

som ska tas bort från ditt grundschema, men 

arbetsgivaren har rätt att neka om det påtag-

ligt påverkar verksamheten. Skulle det 

hända, och man inte kommer överens, är det 

arbetsgivaren som måste bevisa hur de indi-

viduella önskemålen skulle skapa påtagliga 

störningar. 

Slutgiltigt besked om schemaanpassningen 

godkänns eller inte lämnas den 1:a månaden 

innan anpassningen ska börja gälla. Viktigt 

att komma ihåg är att arbetsgivaren godkän-

ner en anpassning för max sex månader åt 

gången. 

Den som är förälder och önskar en schema-

anpassning utan att gå ner i arbetstid har 

enligt arbetsgivarens rutin inte rätt till an-

passningar. 
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Prioriterade krav från Seko Västtåg 

Klubbstyrelsen tog fram yrkanden med 
utgångspunkt från en arbetstidsenkät 
som genomfördes hos medlemmarna 
hösten 2021. Tillsammans med deltagare 
på turliste- och skyddsombudsträff i au-
gusti togs bland dessa fram ett prioriterat 
förslag gällande arbetstider, utifrån de 
problembeskrivningar som lyftes i enkät-
svaren. 

Digital förslagslåda har därefter varit öp-
pen för förslag från medlemmar 21 okto-
ber – 9 november. Förslag har också ta-
gits in på medlemsmöten i Lidköping, 
Falköping och Nässjö. 

Totalt nio förslag hade kommit in. 

På klubbens höstmöte beslutades att föl-
jande tre yrkanden ska skickas in: 

1. Skydda mot ändringar av schema 
- Ta bort texten ”Sådant besked får dock 
lämnas kortare tid i förväg, om verksam-
hetens art eller händelser som inte har 
kunnat förutses, ger anledning till det.” i 
Spårtrafikavtalet § 6 mom 2:6. Avsteg får 
ej göras i lokalt avtal. 

2. Skydda mot vändningar av dyg-
net - Efter arbetspass som slutar efter 
00.00 får ordinarie arbetstid inte påbör-
jas innan kl 06.00 de två därefter föl-
jande dygnen. 

3. Skydda fredagskvällarna - Innan 
ledig helg ska fridagsperioden omfatta 
tiden från klockan 17.00 dagen innan fri-
dagarna. 

31 januari-1 februari hålls avtalskonfe-
rens med representanter från alla klubbar 
inom Spårtrafik och efter det beslutas 
vilka tre prioriterade krav som vi kommer 
driva i avtalsrörelsen. 

AVTAL  2023  

2. 
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Hej alla medlemmar! 

Jag si er som studieansvarig och planerar för utbildningar och kurser för 2023. 

Det finns så otroligt mycket a  förkovra sig i som medlem i Seko. Tänkte fresta med lite små  och go ! 

Jag kommer a  försöka lösa så a  ni ska få gå era utbildningar och kurser så nära er hemort som det är 
möjligt, Om det är någon utbildning som ni blir nyfikna på så hör ni av er  ll mig, så får ni mer info om in-
nehåll, vart utbildningen hålls, samt vilka datum och  der. 

Alla våra utbildningar berä gar  ll studieledighet från arbetet och Seko ersä er med e  ska efri  s pen-
dium på 125 kronor i  mmen för 2023. 

 
Introduktionsutbildning 
Medlemsutbildning allmänfacklig även på arabiska, engelska 
Medlemsutbildning steg 2 
Medlemsutbildning 55+ 
Min pension 
Påverka din framtid 25+ 
Jämställdhet för medlemmar 
På den död planet inns inga jobb 
Gud har 99 namn 
Läs för mig pappa 
Med livet som insats  
På tal om det som inte syns 
Konsumenträtt och privatekonomi 
Sociala medier och källkritik 
Schysst efter jobbet 
Hela livet - Hela människan (riktar sig till kvinnor) 
Stress och vila 
El Chocko 
Ordets makt  
 

 

 

 

 

 

Nyttig info 

h ps://www.lo.se/start/verksamhet/facklig_utbildning/ra _ ll_ledighet_for_fackliga_studier 
h ps://www.lo.se/start/verksamhet/facklig_utbildning/s pendiefonden_2022 
 

Christina Laage  
Studieorganisatör Seko klubb Västtåg 
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Vart ska jag vända mig om något händer? 

I första hand är det din närmaste chef som du ska 
vända dig till om du har frågor  om till exempel 
lön eller schema eller upplever problem med din 
arbetsmiljö. Ibland kan det givetvis vara så att 
man undrar om det chefen säger stämmer eller 
inte lyckas komma överens.  Då kan du ta hjälp av 
en förtroendevald så kan ni hjälpas åt att lösa frå-
gan. 

Handlar det om frågor som rör din anställning så 
hanteras det i första hand av ditt lokala ombud på 
åkstationen. Är det en fråga som rör din arbets-
miljö är det ett skyddsombud du behöver prata 
med. Tillsammans kan ni gå igenom vad som hänt 
och vad ni kan göra för att lösa problemet.  

Ibland kan något som börjar som ”inget” bli 
”något”. Det kan vara en OSPA, en incident med 
en resenär, eller en kort sjukskrivning som blev 
längre än man trott... Vänta inte med att prata 
med facket tills det blir kris. De förtroendevalda i 
klubben har kunskaper och erfarenheter som kan 
hjälpa dig att se till att det går rätt från början. 

Är det något som inte alls fungerar på arbetsplat-
sen eller du har en bra idé på hur vi kan förändra, 
så kanske det är något vi borde driva tillsam-
mans. Kanske behöver ni ha ett medlemsmöte på 
din åkstation för att prata ihop er? Be ditt lokala 
ombud att kalla till ett om det inte redan är något 
inplanerat. Du kan också skriva ett förslag i form 
av en motion till årsmötet eller när klubben ska 
besluta yrkanden till avtalskonferensen. 

Alex Weinfors, lokförare Göteborg: Ordförande, med-
lemsansvarig, informationsansvarig, förhandlings– och avtal-
sansvarig. Ledamot i regionstyrelsen Seko Väst. 
Ombud Göteborg. 

Christina Levinsson, tågvärd Borås: Vice ordförande, 
försäkringsansvarig och förhandlings– och avtalsansvarig.  
Ombud Borås.  

Roger Patriksson, lokförare Göteborg: Facklig-politiskt 
ansvarig, schemaansvarig förare och förhandlingsansvarig. 
Ombud Göteborg. 

Anders Martinsson, lokförare Uddevalla: Kassör. 
Ombud Uddevalla. 

Sara Skoglund, lokförare Göteborg: Informationsansva-
rig, jämställdhetsansvarig. 

Ombud Göteborg. 

Christina Laage, tågvärd Falköping: Huvudskyddsom-
bud, vice sekreterare och studieansvarig.  Ledamot bransch-
styrelsen Seko Spårtrafik. 
Ombud Falköping.  

Andreas Kjörk, lokförare Lidköping: PUMA-ansvarig 
(PUMA är Sekos medlemsregister). Ansvarig för hemsidan. 
Ombud Lidköping. 

(Styrelseelev Camilla Salhammar deltar även i styrelsens 
arbete under 2022) 

 

Mail: styrelsen@sekovasttag.se 

Hemsida: www.sekovasttag.se 

Facebook: facebook.se/sekovasttag 

Instagram: instagram.com/sekovasttag 

ÅRSMÖTE 2023: 

23 FEBRUARI  

KL 17:00 


