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ÅTERUPPSTART... 
OMSTART SKER...VAD GOD DRÖJ… 
Här ska dammas här ska städas. Allt för att vi ska kunna presentera ett nytt färskt rykande nyhetsbrev 

för Er medlemmar att kunna ta del av. 

Som ni alla vet har gamla ”Seko Eko” gått i graven några år för att nu äntligen återuppstå, likt de 

hjärntörstande zombierna i ”The Walking Dead”. Dock hoppas vi att vår återuppståndelse ska vara av 

den trevligare varianten än att vi ska äta upp era hjärnor, snarare vill vi fylla era hjärnor med det mest 

aktuella och viktiga som finns att förmedla gällande vårt fackliga arbete. 

Hoppas med att ni har överseende med att uppstarten kan ta lite tid, likt en norsk reset på en Regina, 

och att vi håller tummarna för att alla teknikens under ska var med oss så att vi i fortsättningen kan ge 

ut detta nyhetsblad med jämna mellanrum. 

Dagsfärsk och absolut snabbaste sättet att ta del av ny information gällande vår egna klubb samt Seko 

SJ finns alltid att finna på vår hemsida http://sekomd119.se/ eller Facebook http://

facebook.com/SekoMalartag samt http://blogg.sekosj.se/ 

Ta gärna en titt in på hemsidan/Facebook och kom med förslag om vad som kan behövas läggas till 

eller ändras för att vi ska kunna förbättra den till Er fördel.  

Är det även någon utav Er medlemmar som skulle vilja bidra med något till nyhetsbladet, tveka inte 

att kontakta oss! Vi tar tacksamt emot allt av intresse för att kunna publicera detta till allas trevnad. 

 

Med vänlig hälsning Sara Wirén, Ordförande Seko Klubb Mälartåg 

SENASTE NYTT 
Löneförhandlingar 2015 

Ni kan nu pusta ut och sätta er ner och njuta av sommarens antågande. Löneförhandlingar har nu 

äntligen rotts i hamn och kommer att betalas ut på junilönen, nya lönen samt retroaktivt fr o m 1 april. 

Seko har i förhandlingar uppnått deras målsättning att våra medlemmar med befattningslön ska ha 

samma lönestege som övriga anställda med befattningslön. Lönepotten har tilldelats ytterligare 0,15% 

utöver tidigare 2,3 %. Kontentan av detta innnebär att våra timanställda som blivit beordrade/

ombeordrade senare än 48 h före aktuell tjänstgöringsdag inte får det särskilda 

tidsförskjutningstillägget på 6 %, utan att detta istället fördelas på den genomsnittliga lönen (GFL). På 

så sätt höjs den genomsnittliga lönen för alla istället för att vi måste hålla koll på att dessa särskilda 

tidsförskjutningstillägg fördelas ut som de ska.  

Arbete som Seko jobbar med för oss medlemmar i vårt kollektivavtal Spåra SJ för att minska 

bortovarotiden och bättre schemaläggning samt försöka få till en ”skall”-skrivning gällande att sluta 

före kl 19 och börja tidigaste kl 05 mot FP, fortgår efter att löneförhandlingar är avslutade. 
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INTRESSANT ATT VETA 

 Anmäl er redan nu till nästa 
Spåra SJ-utbildning i höst! 

 Missa inte att anmäla er till våra 
sommaraktiviteter. Sista 
chansen! 

 Rapportera in till 
skyddsombuden! 

 Red ut begreppen rast vs. jour ! 
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Ny Spåra SJ-utbildning beräknas till hösten 2015. Missa inte att anmäla 
er redan nu! 

 

KUNSKAP ÄR MAKT! 

 

Arbetet för vår styrelse går framåt och även 

på vår front är det utbildningar för många 

utav oss som gäller. För våra nytillkomna i 

styrelsen Tomas Sjöberg (Et), Björn Nilsson   

(Et) samt vårt nya skyddsombud på 

förarsidan Jessica Sundberg (Vå) ska kursen 

”Vald på jobbet 1”  genomföras till hösten 

för att se till att de har en stabil grund att 

starta sin fackliga karriär på.  

Utbildningen BAM (Bättre Arbetsmiljö) är 

obligatoriskt att ha för att delta i möten 

gällande arbetsmiljö såsom skyddsombud 

eller om du sitter med i någon 

skyddskommitté , därför kommer  ny 

ordförande Sara Wirén,  nytt skyddsombud 

Jessica Sundberg samt Anders Hedlund, 

som sitter med i skyddskommittén för 

Trafik, att genomföra denna kurs så fort den 

går av stapeln. 

Ny Spåra SJ-utbildning har skjutits fram till 

hösten 2015 då det enbart inkom två 

stycken intresseanmälningar till vårens 

omgång i april. Det är av stor vikt att gå 

denna kurs då det är mycket i vårt 

kollektivavtal som ständigt uppdateras och 

många saker kan man ha glömt av. Missa 

inte att anmäla er till nästa kursstart redan 

nu. Kursen pågår i två dagar och man får 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst med 

101 kr/h, trevligt sällskap med kollegor, fika 

och lunch. Missa inte detta tillfället! 

Anna Hagberg i vår styrelse är anmäld att i 

framtiden delta på utbildningen ”Det svåra 

samtalet” för att vara väl förberedd för er 

medlemmar när det kan uppkomma 

situationer som kan vara svåra att hantera 

pga till exempel omställningar, 

uppsägningar m.m. 

AKTUELLA 
UTBILDNINGAR  

 Spåra SJ-utbildning till 

hösten 2015—Passa på att 

anmäla er redan nu till vår 

sudieansvarig Peter 

Svensson på 070-724 2182 

eller peter.b.svensson@sj.se. 

 Tvärfacklig 

medlemsutbildning 

21/10 – 23/10 2015  -  Lär 

dig mer om dina rättigheter 

och skyldigheter som 

medlem i facket och på 

arbetsplatsen.  

 Sommarkurs för 

ensamstående med barn 

7-10/7  -  Kombinera sol, 

bad, fackliga aktiviteter m.m. 

på Vilsta campingområde 

samt Parken Zoo. 

 ABF-kurser—Som medlem 

i Seko har du alla kurser på 

ABF subventionerade med 

200 kr . Passa på att göra 

något kul under sommaren!  
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SKUBBVERKSAMHET  I SOMMAR 

Efter att Seko i förhandlingar tillsammans med SJ försökt att komma fram till en bra 

lösning över sommarens verksamheter, efter att det från tidigare år kommit klagomål 

från medlemmar att verksamheten skötts förkastligt, godtog SJ Sekos allas krav utom att 

juli månad skulle vara en egen avstämningsperiod.  Sekos krav var: 

 Preliminär månadslista för perioden 

1/7—8/8 som publicera den 15/5 

 Listan blir definitiv den 15/6.  

 Inga blanka dagar för de som går på 

fast lista. Ändringar efter denna 

tidpunkt skall generera 

tidsförskjutningstillägg enligt Spåra 

SJ, samt en personlig kontakt. 

 Juli månad ska vara en egen 

avstämningsperiod. 

 Ordinarie gruppnycklar gäller fram 

till 27/6 samt efter 8/8. 

 

Efter att SJ prata med ST och Saco valdes 

en annan tidsperiod än vad som tidigare 

överenskommit, vilket skulle innebära 

fria tyglar för SJ att ändra våra scheman 

hur som helst, enligt samma kaosartade 

planering som tidigare år.  Seko valde då 

att förkasta SJ förslag vilket i slutändan 

innebär skubbverksamhet för alla som 

jobbar i sommar. 

 

BANARBETEN SOM 
BERÖR OSS: 

 Bålsta—Stockholm 27 
juni—3 aug 

 Göteborg—Alingsås 5-7 
juni 

 

RAPPORTERA! 

För att vi överhuvudtaget ska 
kunna förbättra vår arbetsmiljö 
och få bättre planering och hjälp 
vid banarbeten, så är det av 
yttersta vikt att ni rapporterar när 
något inte fungera som det ska på 
stationer där trafikavbrotten 
förlagts. Är det för lite bussar, 
ingen personal på plats, stressade 
moment vid vändningar m.m., 
skriv rapport så att vi kan få 
underlag för att det inte fungerar 
bra. Senaste banarbetet vid Tierp 
har inte varit planerat fullskaligt 
efter antal resenärer som beräknas 
åka där. Bussar har saknats, 
övergångar har inte fungerat då 
buss och tåg inte går i fas med 
varandra osv. Den som i slutändan 
får ta alla problem är vi som 
jobbar ombord, vilket kan bli 
påfrestande i längden.  

Rapportera in till oss så vi har 
fakta och underlag för vad som 
händer där ute på stationerna och 
ute på linjen, annars kan vi aldrig 
få till någon förändring! 

Banarbetet i Bålsta i sommar 
kommer att pågå under en längre 
tid ca 6 veckor, så se till att 
rapportera redan från första start 
för att kunna få en behaglig 
arbetsmiljö på stationen. Det 
kommer även att ske större 
evenemang under denna period 
som kommer öka resandeantalet, 
så var uppmärksamma på farliga 
hot– och våldssituationer. 

Med sommaren kommer också alla banarbeten... 
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SOMMAR T15 

Sommarens turlistor har släppts och 

varit ute för påseende hos 

turlistombuden och finns nu 

publicerade på vårt nya Intranät. 

Diverse småändringar av de turer vi 

jobbar på nu kommer att ske då det är 

stort banarbete i Bålsta flera veckor 

samt mer kvartstid då trafiken är 

reducerad under sommaren. Som 

vanligt då det nalkas banarbete på våra 

sträckor så kan vi räkna med 

organiserat ”kaos”.  Vi ska göra allt i 

vår makt för att se till att rastlokaler  

(som kan ta form av t ex en buss) finns 

att tillgå på platser där trafikavbrott 

planerats. Alla har enligt lag rätt till 

rast. Detta innebär att du ska ha 

möjlighet att kunna lämna din 

arbetsplats, värma din mat och kunna 

stänga av mobilen i minst 30 minuter. 

Kom ihåg att vid förseningar ta din 

lagliga rast efter 5 timmars arbetstid! 

Skulle något hända är det du som 

individ som får stå till svars om du inte 

sett till att ta din rast eftersom vi har 

säkerhetstjänst. 



VÅRA SKYDDSOMBUD 

Om du vill komma i kontakt 

med någon utav våra 

skyddsombud för frågor eller 

rapporter finner ni nedan 

vilka som är ansvariga för 

vilket område. Är det en 

längre rapport eller fråga, ta 

då och maila in så 

skyddsombuden får lite tid på 

sig att kunna ge dig ett 

fullkomligt svar. 

 

 Per Morin —  

070-003 75 02, Et omb ord. 

 Malin Utberg — 

076-809 13 29,  Et omb ers. 

 Caroline Hallberg — 

070-202 44 57, Vå omb ord. 

 Linda Johansson — 

070-724 14 62, Vå omb ers 

 Jessica Sundberg — 

076-614 37 05, Vå Lokf  

SKYDDSOMBUDET RAPPORTERAR 

Från vår lokala skyddskommitté i Västerås 

framkom  att det saknas en nödutgång 

(det krävs två stycken) i vårt stationshus 

nattetid i vänthallen. Denna ska ordnas 

snarast och en tryckknapp ska finnas 

installerad för att ta sig ut via de två 

glasdörrarna mot entrén till gatan.  

Det informerades om att en 

evenemangskoordinator har utsetts , Tony 

Tegerdahl, för att kunna sammanställa 

olika evenemang som kan komma att 

påverka våra tåg. Det var en ny 

arbetsordning för få fram en fungerande 

plan över att säkerställa bl a att tillräckligt 

många vagnar finns i tåget, vakter m.m. 

Caroline och Linda har suttit och 

sammanställt troliga evenemang och gett 

dessa till Tony som skulle arbeta vidare 

med detta. Är det något evenemang ni 

kommer på som skulle kunna vara av 

intresse, tveka inte att ta kontakt med 

någon av våra skyddsombud.  

En skyddsrond över våra bangårdar samt 

stationshus ska genomföras inom den 

närmsta framtiden av våra skyddsombud. 

Särskilt våra bangårdar är kraftigt 

undersatta vad det gäller underhåll, så vi 

ska passa på att trycka på denna punkt 

med nytt gånggrus, ljus m.m. 

Från lokala skyddskommittén i Eskilstuna 

har det varit mycket diskussioner kring de 

alla trafikstörningar på Svealandsbanan 

som varit den senaste tiden. Dessa har 

bidragit till otrevlig stämning ombord och 

rapporter om hot– och våldssituationer 

har inkommit. Överenskommelse om att 

gå två och två på tågen igen där det behövs 

har godkänts, bara man meddelar detta 

till föraren innan så denne vet var 

ombordpersonalen befinner sig. 

Rapport från Trafiks skyddskommitté 

framkom att det förekommit att man 

frågat förare om kamratstöd vid 

påkörning. Detta ska inte vara en önskan 

utan föraren ska tas ur tjänst samt 

kamratstödjare SKA finnas på plats, kom 

ihåg det! Man håller på att se över att byta 

ut instruktörsstolen på X55 och i 

framtiden även vår liknande utfällbara 

träpall i X50.  Även X40s intstruktörsstol 

har diskuterats om att flytta då man sitter 

för långt in i hörnet för att se något. 

Projekt Ratio gick igång den 4e maj med 

nedbemanning ombord på X2000 

direkttåg samt X55. Skyddsombuden 

jobbar febrilt för att hitta underlag till att 

inte genomföra fler neddragningar bl a 

genom att kolla sjukstatistiken över 

aktuella tåg för neddragningarna, bakåt i 

tiden samt för de framtida åkningarna. 

Vad vi kan hjälpa till med för att stoppa 

framtida beskärningar i personalen 

ombord är att visa på vikten av att ha 

ombordpersonal i varje enhet. Skriv därför 

rapport så fort de saknas eller OPSL ”tar” 

personal från tåg de anser vara mindre 

viktiga. Alla dessa rapporter är av stor 

betydelse för att kunna gå vidare i denna 

fråga. 

BEGREPPET RAST VS. JOUR 

Då det varit mycket oegentligheter vad som gäller vid jour respektive reserv vid utbeordning av OPSL så 

håller våra huvudskyddsombud på att ta fram en skrivning om hur det fungerar vid de olika förfarandena. 

Fram tills dess kan vi bara ge en lättare förklaring över vad som gäller än så länge innan annat blir 

tillskrivet i avtalet. 

Jour— I Spåra SJ finns följande beskrivning under §10 mom 2: ” Jour är tid då arbetstagaren på 

tjänstgöringsfri tid är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen eller annan anvisad plats utom 

bostaden för att när behov uppkommer utföra arbete. ” Vid jourverksamhet ska du har rätt till ett rum för att 

kunna sova/vila så att du vid tjänstgöring ska kunna arbeta utan hinder.  Du ska se till att ha väskan 

packad med necessär för att kunna räkna med en överliggning. Din arbetstid börjar att räknas från det att 

du blir utringd och gäller då 12 h framåt (om inget annat oförutsett sker som kräver beordning övertid). 

Reserv— Benämningen reserv finns INTE reglerat i Spåra SJ utan ska hanteras som en ordinarie tur.  

Du kan jobba dina arbetstidregelmässiga tider, alltså 5 h i sträck samt max 2 arbetspass och sammanlagt 

10 h egentlig arbetstid, 12h total arbetstid. Har du alltså en reservtur från kl 8—16, kan du max jobba till 

kl 20. Man kan lättsamt säga att du inte behöver räkna med att ta med necessär i väskan (dock gäller även 

att om annat oförutsett sker som kräver beordning övertid kan tiderna förlängas. Se alltid till att ta din 

lagliga rast efter 5 h). 

Tänk dock på att i båda dessa fall är det arbetgivaren som leder och fördelar arbetet samt har rätt att 

beorda ut dig på övertid. Skulle konflikt uppstå, ta kontakt med någon utav oss förtroendevalda samt 

arbeta vad du beordrats ut till, så vi kan ta konflikten i efterhand istället för att ni personligen ska behöva 

ställas till svars för arbetsvägran. 
  4 

Säkerhetstänk?! 



 

 

 

 

 

  5 



 SEKO KLUBB MÄLARTÅG FIRADE ESKILSTUNA 
PRIDEPARAD 2015 

I dagens samhälle tycker jag det är viktigt att 

visa framfötterna med att alla människor har 

lika värde, att man ska känna att man vågar 

vara vem man vill samt också kunna stå för 

detta. Genom att ha ett ständigt pågående 

jämlikhetsarbete i vår styrelse har i år Seko 

Klubb Mälartåg valt att stödja Eskilstuna 

springpride för att visa vårt engagemang i olika 

tänkanden och yttranden av  individen.  

Tomas Sjöberg och Sara Wirén kom på idén att 

dra ihop en familjeaktivitet kring denna händelse då den passar alla åldrar. Deltagandet var inte 

av den större uppslutningen men vi får se till att skapa en tradition och hoppas på bättre visat 

engagemang från våra medlemmar tills nästa år. Vi som deltog hade lite picknick i Rothoffsparken 

innan och diskuterade livets alla avigsidor med att inte kunna våga stå för den man är. Efter 

picknicken gick vi vidare för att sluta upp med resten av Eskilstuna stad och se hela det trevliga, 

glada och musikfyllda paradtåget som gick igenom staden. 

Allt som allt var det en väldigt trivsam dag i kärlekens tecken som vi helt klart kommer att göra 

tradition av—alla människor har lika värde! 

Stort tack till er medlemmar som deltog! 

//Sara Wirén 

 
 
Ordförande: Sara Wirén Sara.Wirén@sj.se  076-814 86 36 

Vice Ordf: Anders Hedlund Anders.Hedlund@sj.se 070-724 35 30 

Kassör:  Per-Håkan Åkesson Per-Hakan.Akesson@sj.se 070-003 79 98 

Sekreterare: Anna Hagberg Anna.Hagberg@sj.se 070-724 12 50 

Studieans: Peter Svensson Peter.B.Svensson@sj.se 070-724 2182 

Ledamöter: Jimmie Andersson Jimmy.Andersson@sj.se 070-724 49 63

  Tomas Sjöberg Tomas.Sjoberg@sj.se 070-724 11 74

  Björn Nilsson Bjorn.Nilsson4@sj.se 070-003 74 89 

Nyhetsbladet utges av Seko Klubb Mälartåg klubb 119. Klubben organiserar 

anställda inom SJ AB i Västerås och Eskilstuna. 

 

Artiklar skrivna under eget namn innehåller personliga åsikter och behöver därför inte 

sammanfalla med varken styrelsens eller Seko:s åsikter. 

Seko Klubb Mälartåg 
Södra ringvägen 1 

722 12 Västerås 
 

Telefon: 076 - 814 86 36 
E-post: kontakt@sekomd119.se 

 
www.sekomd119.se 

www.facebook.com/SekoMalartag 

LOGOTYP HÄR 

STYRELSEN SEKO KLUBB MÄLARTÅG 

”Allt som allt var det en väldigt trivsam dag i kärlekens tecken som vi helt klart 

kommer att göra tradition av—alla människor har lika värde!” 

Nästa nummer av nyhetsbladet kommer i oktober. Är det något ni 

önskar veta mer om eller vill ha förtydligat eller om ni helt enkelt vill 

bidra med något, ta kontakt med någon av oss informationsansvariga: 

Sara Wirén— sara.wiren@sj.se, Anna Hagberg—anna.hagberg@sj.se 

eller Anders Hedlund—anders.hedlund@sj.se
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