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 När jag hör or
det flexibili
tet osäkrar jag 
mitt kollektiv
avtal. 

Flexibilitet, visst lå
ter det tjusigt. Vi an
passar oss, är med vår 
tid och vi motsätter oss 
inte förändringar. 

I årets avtalsrörel
se pratas en hel del om 
flexibilitet. Den som 
arbetsgivarna vill ha, 
men för dig innebär 
flexibilitet nog att inte 
riktigt veta när du kom
mer hem från arbe
tet, vilka helger du ska 
jobba eller när schemat 
ändras. 

Eller så vet du från 
början att arbetstiderna 
är så pass orimliga att 
du får ta semester en
staka timmar för att fixa 
ett rimligt privatliv. 

Givetvis är det bra om 
det finns möjlighet till 
flexibla lösningar, men när 
det bara är ena parten som be
stämmer vem som ska vara 
flexibel, och när, då handlar det 
bara om gammal vanlig makt
utövning, att arbetsgivarna vill 
styra efter sina egna behov.  

Extra tydligt är det när ar
betsgivarna vill förhandla ti
der direkt med anställda, utan 
inblandning från facket. Även 
arbetsgivarna vet ju att ensam 
inte är stark. 

Nattarbete, deltider, tim
anställningar, obersättning, 
restider är andra arbetstids
frågor som finns med i bran
schernas yrkanden.

När vi är på arbetet förfogar 
arbetsgivaren över vår tid och 
vi får betalt. När arbetstiden 
blir mer behovsstyrd, ”flexi
bel”, innebär det att arbetsgiva
ren i större utsträckning också 
påverkar den tid som inte beta
las, vår fritid. 

Problemet är inte bara att er
sättningsnivåerna behöver 
höjas. 

För i grund och botten är 
arbetstidslagstiftningen en 
skyddslagstiftning, och Sekos 
avtalssekreterare säger att de 
inte kommer att byta dålig  
arbetsmiljö mot högre lön ef

tersom det inte går att ersät
ta vila och återhämtning med 
pengar.

I mitten av mars granskade 
elva fackförbundstidningar 
striden om tiden i årets avtals
rörelse. Gå in på vår webb 
sida sekotidningen.se för att 
se vad vi skrev och för länkar 
till de andra tidningarna. På 
sidorna 18 och 19 finns en sam
manfattning. 

Själv anser jag att det bästa 
vore en generell arbetstidsför
kortning med målet sex tim
mars arbetsdag. 

Mats Andersson
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Ensam är inte stark

n ledare Striden om tiden handlar i årets avtals
rörelse framför allt om en försvarskamp, mot arbets
givarnas krav på så kallad flexibilitet.

Frågan för Socialdemokraterna är 
om sänkt bolagsskatt lockar tillbaka 
flydda arbetarväljare. Är det en 
målsättning kanske högre tonläge 
mot nyliberalism och orättvisor vore 
bättre. 

I Seko Posten väst tar de väl hand 
om sina långtidssjukskrivna kamrater, 
informerar och fikar. Ett viktigt 
arbete, både fackligt och mänskligt.

Hallå trafikant!

3041 0078
TRYCKSAK

Min dräng hade också en dräng. 
Och inom entreprenadbranschen kan 
han i sin tur ha 20 drängar till, som 
ingen vet när, hur eller för vilken 
betalning de jobbar.
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 D
et finns en särskild grupp som 
har svårt att  integreras i det 
svenska samhället. Den tas upp 
av sociologen Göran Therborn i 
en intervju (tidskriften Arena nr 
1/2017), och till min stora över-
raskning är det överklassen han 

pekar ut. De ”lever som på sin egen planet. 
En viktig fråga framöver är hur vi ska inte-
grera dem i det svenska samhället igen.” 

Han pekar på att över- och medelklas-
sen återigen fått sina elitskolor. Han talar 
om att förmögenhetsskatt borde införas 
igen. Han tar upp den svindlade statistiken 
att åtta av världens miljardärer äger lika 
mycket som jordens fattigare hälft. 

Absurda siffror. Varför blev det så här? De 
senaste tjugo åren har gemene svensk mest 
tittat till sin egen plånbok och röstat däref-
ter. En skattesänkning här. En sänkning till. 
En av alla orsaker till att de redan välbeställ-
da har blivit groteskt förmögna. Pengar har 
flyttats från arbetslösa, långtidssjukskrivna 
och människor i social nöd. Resultatet ligger 
bortom all rimlighet vad gäller fördelning av 
samhällets kapital och resurser. 

”Varenda svensk verkar sträva efter att 
bli Djursholmare”, sade nyligen Mikael 

Holmqvist, professor i företagsekonomi  och 
uppvuxen i Djursholm. Det var på ett semi-
narium om konstnärers sociala villkor. För 
ett par år sedan gav Holmqvist ut en 700-si-
dig bok om hur varje djursholmare fostras 
till att ta en maktposition i samhället och bli 
så rik som möjligt. En värdefull bok. 

”Det finns så lite forskning om överklas-
sen”, sade han. Vill man veta något om vart 
samhället är på väg så är det djursholmare 
som bör studeras. 

Han har rätt. Var och varannan nyhet 
handlar om problemen i förorten och om 
vad flyktingarna kostar skattebetalarna. 
Samtidigt som den grupp som verkligen 
utnyttjar välfärdssamhället utan att betala 
tillbaka till det allmänna är just överklas-
sen. I deras skatteplanering, panamaskatte  
konton och flytt till Portugal vid pensionen 

försvinner miljarder från alla skötsamma 
medborgare. Vi som betalar relativt hög 
skatt samtidigt som skolor, sjukvård och 
infrastruktur går på sparlåga. 

Varje gång någon upprörd person talar om 
vad en flykting boende på en anläggning 
kostar per natt lyssnar jag artigt. Sedan 
drar jag historien om den grupp som verk-
ligen kostar samhället miljarder. Välfärds-
samhällets sanna fiender: Överklassen. 

Nu ska sociologen Göran Therborn – 
som anses vara Sveriges främsta samhälls-
forskare – göra en ny analys av det svenska 
klassamhället. Den görs tillsammans med 
det fackliga idéinstitutet Katalys och blir 
den första i sitt slag sedan Therborns studie 
1980. Då var Sverige världens mest jämli-
ka land. På 40 år har det svenska samhället 
genomgått en revolution. Skatteverket har 
aldrig uppmätt så stora ekonomiska skillna-
der som just nu råder mellan hög- och lågin-
komsttagare i Sverige . 

Alla pratar om klass. Återigen ett ytterst 
relevant maktperspektiv. När ska Social-
demokraterna börja prata klarspråk?

Kommentera! Mejla kommentarer på kröni-
kan till: redaktionen@sekotidningen.se

E
Skatteverket har aldrig 
uppmätt så stora 
ekonomiska skillnader 

som just nu råder mellan hög- 
och låginkomsttagare.

Anneli Jordahl, författare och journalistkrönika

Om de som utnyttjar samhället
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t arbetsplatsen 

hopponnyn Misty har vårdats på 
Universitetsdjursjukhuset i Uppsala i 
tre dygn för tarminflammation. Mistys 
ägare Natalie Bergkvist är mycket 
lättad nu när Misty ska få åka hem.
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Hundar, katter, hästar, en och annan åsna samt 
diverse smådjur behandlas på Universitets
djursjukhuset i Uppsala. Dessutom finns här  
Seko medlemmar med yrken som djursjukskötare, 
receptionister och foderrådgivare – bland annat.
text: Mattias Dahlgren  foto: Lasse Modin

Här finns  
hjälp för alla  
sorters djur
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Hopponnyn Misty ska skrivas ut från Uni-
versitetsdjursjukhuset, UDS, i Uppsala. I tre 
dygn har hon vårdats för kolik på hästklini-
ken men är nu så pass frisk att hon kan åka 
hem till Söderhamn. 

– Jag har varit väldigt orolig, men nu känns 
det mycket bättre, säger Mistys ägare Nata-
lie Bergkvist.

– Hon har någon kronisk inflammation i 
tarmen visade det sig. Nu har hon behand-
lats och mår mycket bättre, tillägger Natalies 
mamma Annelie Bergkvist.

Misty är en av omkring 5 000 hästar som 
hästkliniken på UDS tar emot varje år – åt-
följda av minst lika många hästägare. Den 
första de kommer i kontakt med är ofta Tina 
Öberg, som jobbar i receptionen.

– Jag svarar i telefon, bokar tider, tar emot 
djurägare, planerar in operationer, kontaktar 
försäkringsbolag och så vidare. Vi är ansik-
tet utåt helt enkelt. Arbetet är jättevarierat 
eftersom man aldrig vet vad djur eller ägare 
ska hitta på, så ingen dag är den andra lik.

Hon kan även ge enklare råd till oroliga 
hästägare som ringer.

– Det kan vara om de ska komma in eller 
inte, men bara om jag är helt säker. Vid mins-
ta tvekan pratar jag alltid med en veterinär.

Hon är dessutom skyddsombud på hästkli-
niken, vilket kan ha sina sidor.

– Alla som arbetar här är ju hästmänniskor 
och otroligt tuffa. Det skapar lite problem för 
mig som skyddsombud för folk tycker att det 
hör till jobbet att bli trampad av en häst eller 
inknuffad i en vägg. Då är det svårt att få dem 
att rapportera det som tillbud.

Från hästkliniken går vi vidare till små-
djurskliniken. I entrén finns en foderbu-
tik där Katinka Hellqvist är butiksansva-
rig och foderrådgivare. Det innebär att hon 
är något av en blandning mellan dietist och 
viktväktare.

– Vi säljer mest dietkost här, 90 procent är 

så kallat veterinärfoder, som inte får säljas i 
vanliga djuraffärer, berättar hon.

Det mesta av fodret i butiken är dyrt och 
anpassat för olika besvär hos djuren.

– Det är ju olika kostrekommendationer om 
djuret har en leversjukdom eller en njursjuk-
dom till exempel. Ibland blir det mer kom-
plicerat med multisjuka djur och då får jag 
försöka trolla fram något som passar dem.

Hon har också friskvård för överviktiga 
hundar och katter. Då ger hon råd om kost 
och motion och sedan får djuret komma och 
vägas en gång i månaden.

– Men det är egentligen människan jag be-
handlar. När hunden eller 
katten kommer och väger 
sig och inget har hänt se-
dan sist, så vet jag ju var 
problemet ligger – och det 
är inte hos djuret.

Vi fortsätter in på ope-
rationsavdelningen, men 
först passerar vi en sluss 
där vi får sätta på oss fot-

sida rockar, skoskydd och trivsamma möss-
sor. Väl inne på avdelningen träffar vi Helena 
Lindborg som är djursjukskötare på små-
djurskliniken och specialiserad på anestesi 
(narkos och smärtlindring).

– Jag har varit i yrket sedan 2004 och insåg 
ganska snart att det var anestesi som jag var 
intresserad av. Här på UDS har jag jobbat i 
drygt två år, och det är på ett så här stort ställe 
som man har möjlighet att specialisera sig. 
På mindre djurkliniker måste man göra allt 
möjligt, säger Helena Lindborg.

När hon ska demonstrera hur det går till 
när man söver djur får chihuahuan Mysan 
rycka in och hon sköter sig utmärkt när fo-
tografen ska dokumentera det hela.

– Chihuahuor är ju kända för att vara bjäb-
biga och skälla mycket, men hon är väldigt 
lugn, säger Mysans ägare, djursjukskötaren 
Elina Åhlander.

Och Mysan bevisar detta genom att under 
hela vårt besök, närmare tre timmar, lydigt 
följa med överallt utan att skälla en enda 
gång. Inte ens när hon lyfts upp på opera-
tionsbordet och får en blodtrycksmätare fäst 
runt frambenet.

Mitt under demonstrationen ringer det plöts-
ligt i Helena Lindborgs telefon.

– Jag måste springa. Det är ett djur som satt 
något i halsen och behöver intuberas och sö-
vas, säger hon och försvinner iväg.

Om Helena Lindborg är specialist så är 
hennes kollega Linda Thörnström genera-
list – och gillar det.

– Jag jobbar bara natt, och då är vi så få så 
att man får göra allt från receptionsarbete 
till vård, narkos och iva-övervakningar. På 
natten är vi ett team på tre personer: oftast 
två djursjukskötare och en veterinär. Då får 
man rycka in där det behövs. 

Tina Öberg.

border collien Lyn ställer 
tålmodigt upp när matte Linda 
Thörnström ska demonstrera hur 
man sätter en kanyl på en hund.

djursjukskötarna Linda Thörnström och Helena Lindborg tar chihuahuan Mysan till hjälp 
för att visa hur sövning går till.
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För hennes del handlar det om allt från att 
ta hand om patienter som ligger på intensiv-
vårdsavdelningen till akuta operationer som 
kommer in under passet.

– Men det är bara om det är väldigt akuta 
fall som vi opererar på natten. Annars försö-
ker vi stabilisera patienten, så den kan ope-
reras på dagen. Det är av säkerhetsskäl, dels 
för att vi är så få och för att man inte alltid är 
så alert klockan fem på morgonen efter att 
ha jobbat tio timmar.

Egentligen ska det vara roterande sche-
man, dygnet, veckan och året runt, men det 
brukar inte vara något problem att önska 
lite kring schemaläggningen. De flesta gil-
lar inte att jobba natt, så det är tur att sådana 
som Linda Thörnström finns, som bara vill 
ha nattpassen.

– Det är för att jag bor i Gävle och har gan-
ska långt att pendla. Nattpassen är längre, elva 

och en halv timme, och så har vi en arbetstids-
förkortning om man jobbar natt. Då räcker det 
med tre nätter i veckan för att få ihop en heltid.

Väldresserade hundar verkar för övrigt 
vara ganska vanligt bland de anställda på 
UDS, för precis som Mysan är Lindas hund, 

border collien Lyn, mycket 
skötsam. Även Lyn får age-
ra inför kameran när Linda 
Thörnström demonstrerar 
hur man sätter en kanyl på 
hund.

Hon rakar en bit av fram-
benet, stasar blodkärlet, 
tvättar av och sticker in 
kanylen, utan en min eller 

ett ljud från Lyn.
Linda Thörnström är även klubbordfö-

rande för Seko på SLU, Sveriges lantbruks-
universitet, dit UDS hör. 

Klubben har omkring 150 medlemmar, men 

Linda är lite oroad för organisationsgraden.
– Många är med i facket men långt ifrån 

alla. Många vet nog inte riktigt vad facket gör 
och strävar efter. Det måste vi bli bättre på.

Kollegan Elina Åhlander, Mysans ägare, är 
även hon djursjukskötare och jobbar mest på 
operationsavdelningen på smådjurskliniken.

– Jag gör i princip allt utom att operera. Jag 
söver, lokalbedövar, sätter katetrar, ger blod-
transfusioner, skriver journaler och lite till.

Men hon hoppar även in på vårdavdelning-
en och intensivvårdsavdelningen vid behov.

– Det är kul med rotation eftersom man 
får lära sig väldigt mycket.

Hon har läst tre år på universitetet för att 
bli djursjukvårdare och gjorde sin praktik 
på UDS, där hon sedan fick jobb.

– Jag har en fil kand i arkeologi också, men 
den har jag inte så mycket nytta av här, säger 
hon med ett skratt.

Elina Åhlander.
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A aktuellt Årets avtalsrörelse väntar på att komma igång, men det sker 
först efter att industrin har gjort upp.

Kraven bransch för bransch
LO-styrelsen beslutade i oktober förra året att de gemensamma avtalskraven för 
LO-förbunden ska vara 2,8 procent och minst 672 kronor för den som tjänar 
under 240 000 kronor. Det är de lönekrav som Seko har på alla avtalsområden. I 
vissa fall finns även krav på individgarantier. Men det ligger utanför LO-samord-
ningen. 

kfs

På KFS område kräver Seko en 
individgaranti på minst 80 pro-
cent av utrymmet. Förbundet vill 
också reglera övertid och bered-
skap. All övertid över 200 tim-
mar ska förhandlas med facket, 
kräver Seko som vill att bered-
skapsersättningen ska regleras 
centralt, idag ser det olika ut på 
olika arbetsplatser. 

Avtalet berör omkring 1 900 
medlemmar på kommunala en-
ergibolag. Det nuvarande avtalet 
löper ut sista april.

maskinentreprenörerna

När Maskinentreprenörerna, 
ME, och Seko växlade yrkan-
den hamnade de på tvärs med 
varandra på flera punkter. Seko 
vill exempelvis ha kortare arbets-
tid och ME ta bort den arbetstids-
förkortning som finns i avtalet. 

Seko vill dels öka arbetstids-
förkortningen till 40 timmar per 
år, dels göra veckovilan längre. 
Veckovilan bör vara 72 timmar, 
anser Seko. Och om den infaller 
under ordinarie arbetstid ska den 
anställde ha lön.

Avtalet löper ut 31 maj 2017. 

spårbranschen

På spårtrafikavtalet är Sekos vik-
tigaste krav att hitta ett regelverk 
som motverkar hyvling, att ar-
betsgivaren minskar arbetstiden 
och därmed lönen. 

– Turordningen måste följas, 
och den ekonomiska omställ-
ningen kan inte vara så drastisk 
att den enskilde får besked på 
fredagen att tjänsten är hyvlad 

från och med måndag, säger Se-
kos ombudsman Thomas Gorin 
Weijmer.

Bland yrkandena finns ett fort-
satt arbete för att skydda dem 
som av hälsoskäl inte kan arbeta 
kvar i säkerhetstjänst, så kallad 
”loss of license”. 

Seko vill också ha en större 
tjänstepensionsavsättning med 
målet att höja den med 2 procent. 
Idag ligger den på 4,5 procent.

Seko har omkring 9 300 med-
lemmar på spårområdet. Avtalet 
löper ut 30 april.

telebranschen

På teleområdet har Seko sagt ja 
till flexpension, vilket innebär 
att 0,2 procent av löneutrymmet 
går till ökad pensionsavsättning.

I övrigt kräver Seko att restid 
ska ingå i arbetstiden för den som 
är hemstationerad. Förbundet 
vill även ha en ny nivå på läg-
stalönen så att den som har två 
års yrkeserfarenhet får 20 000. 

Seko kräver även en individ-
garanti på 400 kronor. 

Ett nytt krav från Almega är att 
den nuvarande tjänstepensions-
planen, ITP-Tele ska skrotas. 

– Det är upprörande att man för-
söker avskaffa förmåner som ar-
betats upp under lång tid, vi kom-
mer att se till att ITP-Tele bevaras, 
säger ombudsman P O Fällman.

Seko har 4 500 medlemmar på 
avtalsområdet. Nuvarande avtal 
löper ut 30 april 2017.

järnvägsinfrastruktur

Seko kräver att få granska in- 
och uthyrningen av arbetskraft 
på järnvägsinfrastrukturavtalet. 

Seko kräver bland annat att 
den som är inhyrd får lägst sam-
ma lön och avtalade villkor som 
övriga medarbetare på den ar-
betsplats som medarbetaren är 
uthyrd till. Både in- och uthyr-
ning ska förhandlas med det lo-
kala facket, menar Seko.

Liknande regler finns i väg- 
och banavtalet och i avtalet med 
Maskinentreprenörerna, och föl-
jer reglerna om huvudentrepre-
nörsansvar i Byggavtalet.

almega

Arbetsgivarna i Almega vill inte 
ha några centralt fastställda löne-
ökningar, inga lägstanivåer eller 
löneuppräkning baserad på an-
ställningstid. Om arbetsgivarna 
får bestämma ska lönen sättas 
av chef och medarbetare utan 
inblandning av facket. 

Ökad flexibilitet är ett nyckel-
ord, både vad gäller arbetstider 
och ersättningar av olika slag, 
som ob, beredskap och övertid. 

– Det är viktigt för oss att löne-
avtalet med Seko utformas som 
med de andra parterna, att lö-
nerna ska sättas lokalt, med in-
dividuella överenskommelser, 
säger Anne-Marie Fransson, för-
bundsdirektör för Almega IT & 
Telekomföretagen. 

Samtidigt finns specifika frågor 
i olika branscher. På telekomom-
rådet är restidsfrågan viktigast 
för Seko. Anne-Marie Fransson 
hoppas att en arbetsgrupp som 
tittat på frågan ska hitta en lös-
ning innan avtalet löper ut.  

För spårarbetsgivarna är ökad 
möjlighet att få ut heltid av de an-
ställda den viktigaste frågan, en-
ligt Pierre Sandberg, förhandlare 
på Almega. 

– Många anställda i branschen 
har heltidsjobb, men de arbetar 
inte full tid. Vi vill komma över-
ens med facket om ett sätt att få 
ut den arbetstid som personalen 
ska arbeta, säger han. 

Mattias Dahlgren 
Karin Lindgren Strömbäck

P O Fällman, ombudsman på Seko.

Anne-Marie Fransson, Almega.
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När det här skrivs råder 
väntans tider i avtalsrö-
relsen 2017. Industrin 
ska göra upp först och 
deras avtal löper ut sista 
mars. I bästa fall lyckas 
industrifacken få gehör 
för kravet två märken, 
ett i procent och ett i 
krontal, i enlighet med 
LO-samordningen. 

Eftersom industrins avtal är nor-
merande för alla andra dröjer det 
till april innan förhandlingarna 
drar i gång på allvar på många 
avtalsområden. 

Sekos avtalssekreterare Valle 
Karlsson tycker att det är gläd-
jande att facken inom industrin 
satsar på att få två märken.

– Det behövs ett tryck i den frå-
gan, säger han. 

för sekos del är det viktigaste att 
få starka centrala avtal. Ett krav 
som förbundet haft i flera avtals-
rörelser. Det är ett sätt att skydda 
medlemmarnas villkor eftersom 
lokala företagsavtal, enligt Valle 
Karlsson, är betydligt lättare att 
komma ur för den enskilda ar-
betsgivaren. 

– Det räcker med att bolag om-
bildas så kan det lokala avtalet 
upphöra att gälla. 

Arbetsgivarna i Almega vill gå 
åt andra hållet. De vill ha färre 
regleringar i de centrala avtalen, 
fler lokala avtal och helst uppgö-
relser mellan arbetsgivaren och 
den enskilde.

Hyvling är en annan viktig frå-
ga som Seko och sex andra för-
bund arbetar med gemensamt. 
Förbunden träffas för att kom-
ma fram till vad de är beredda 

att göra. Handels och Hotell- och 
restaurangfacket går ut först och 
det blir det som avgör. 

– Rätten till heltid kommer 
först, men om det är nödvändigt 
att minska arbetstidens omfatt-
ning så vill vi att det ska ske i tur-
ordning, och i andra hand med 
omställningsskydd, säger Valle 
Karlsson. 

hyvling är en av de arbetstids-
frågor som seglat upp som en 
stridsfråga i avtalsrörelsen, där 

arbetsgivarna vill luckra upp de 
regler som finns i avtalen. Bland 
annat vill Almega utöka semes-
terperioderna och förkorta fram-
förhållningen när det gäller änd-
ringar i arbetstiden. 

– Arbetstidsreglerna är en 
skyddsfråga och det är oerhört 
viktigt att vi behåller de regler 
vi har idag. 

– Arbetsgivarna vill helst slip-
pa förhandla med facket, säger 
Valle Karlsson. 

Karin Lindgren Strömbäck
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A aktuellt 

Seko vill ha centrala avtal 4 tycker
Vad kan facket bli 
bättre på?

aare avasalu,  
55 år
lokförare SJ, 
Solna
– Facket gör 
så mycket det 
mäktar med. 
Det är svårt när 

facket ställer krav och företagen 
tar till ekonomiargument om 
att de har konkurrenter som tar 
jobben om lönerna höjs. Ekonomin 
och aktieägarnas krav går först. 

samuel muiruri, 
23 år
tågstädare, 
Sodexo, Sundby-
berg:
– Att kämpa 
mer för fasta 
anställningar. 

När man jobbat ett år på Sodexo 
borde man få fast jobb. Det är 
också viktigt att alla som vill kan 
få den arbetstid de önskar, heltid 
eller deltid. 

ellena 
papaioannou, 
33 år
lokalvårdare 
Uppsala univer-
sitet, Uppsala
– Informa-
tionsflödet till 

medlemmarna. Det är viktigt att 
facket syns och kommunicerar vad 
det vill, speciellt för medlemmar 
som inte har någon egen klubb. 
Och få fram de frågor vi vill driva.

linda 
thörnström 
36 år
djursjukskötare 
Universitetsdjur-
sjukhuset, Gävle
– Jag tycker 
att man kan bli 

bättre på att hjälpa klubbarna med 
medlemsrekrytering och mark-
nadsföring. Vi är en liten klubb här 
och jag känner att vi kan behöva 
hjälp med det.
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sekos avtalssekreterare Valle Karlsson gläds åt att facken 
inom industrin satsar på två märken i år, ett i procent och ett i krontal.
Följ avtalsrörelsen på sekotidningen.se.

Fortsatt utredning av samgående mellan Seko och Fastighets
n Arbetet med att bilda ett ge-
mensamt förbund av Seko och 
Fastighets fortsätter. 

En genomgång av de båda för-

bundens ekonomiska förutsätt-
ningar blev klar i februari. Nu 
ska förbunden gå vidare med 
att ta reda på om det går att har-

monisera avgiftssystemen. Det 
finns inte någon tidplan för det 
fortsatta arbetet. 

Karin Lindgren Strömbäck
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A aktuellt 

Onsdagen den 31 maj klockan 10.00 håller vi på 
A-kassan för Service och Kommunikation vår ordinarie 
föreningsstämma. 
Plats: Barnhusgatan 6, Stockholm, lokal Kompassen.

Med hälsning
A-kassan för Service och Kommunikation
Alf Mellström

A-kassans föreningsstämma 2017

Sträck på dig!

Hälsovästen
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Hälsovästen den enda västen med patenterad 
hållningsteknik Köp rätt väst direkt!

      Snabb leverans

OriginaletPatenterad

Snygg hållning
          Bättre andning

 Motverkar ryggproblem

     Rek. av terapeuter

044-590 00 00   www.halsovasten.se  Fri retur

Arbetsmiljöverket gjorde en oanmäld inspektion på 
SJ:s depå i Malmö. Resultatet blev en lista på 31 
brister i arbets miljön, bland annat när det gäller 
raster och pauser. Nu har SJ kallat till extra möte i 
skyddskommittén.

Den sista januari i år gjorde  
Arbetsmiljöverket ett oannon
serat besök på SJ:s tågdepå  
i Malmö. Verket tittade speciellt 
på arbetsmiljön för komfortope
ratörerna, som städar tågvagnar, 
och de som kör fordon på ban
gården.

Vid inspektionen fann Ar
betsmiljöverket inte mindre än 
31 brister i arbetsmiljön som SJ 
måste åtgärda. 

Det handlar om allt från brister 

i det systematiska arbetsmiljö
arbetet, över slitna och dåligt  
städade lokaler, till rastmöjlig
heterna för komfortoperatörer
na.

Louise Reichenberg, Seko SJ, sä
ger i ett sms till Sekotidningen 
att de upplever att SJ tar saken 
på allvar och har kallat till ett  
extra möte med skyddskommit
tén där dessa frågor ska behand
las. 

I övrigt hänvisar hon till Seko 
SJ:s blogg, där man skriver att 
Seko välkomnar Arbetsmiljöver
kets besök. Seko ser att många av 
problemen som hittades i Malmö 
även finns på andra depåer. 

Seko SJ ser Arbetsmiljöverkets 
rapport som en mycket god hjälp 
bland annat i arbetet vad gäller 
komfortoperatörernas rätt till 
rast enligt arbetstidslagen.

Även SJ säger sig välkomna 
Arbetsmiljöverkets besök.

”Vi tycker att det är bra att Ar
betsmiljöverket har genomfört 
inspektionen och arbetar nu till
sammans med skydds och ar
betstagarorganisationerna med 
att gå igenom och ta fram hand

lingsplaner för identifierade bris
ter. Arbetet pågår och vi kommer 
att svara arbetsmiljöverket un
der maj månad”, skriver Tomas 
Wintzell, chef på SJ Depå i en 
kommentar till Sekotidningen.

På frågan hur arbetsmiljön kun
nat bli så eftersatt svarar SJ:s 
pressavdelning i mejl:

”Just nu pågår arbetet med  
arbetsmiljörapporten. Vi av böjer 
därför att kommentera detta  
vidare tills vi är färdiga med det 
arbetet. Slutsatser ska förank
ras hos skydds och arbetstagar
organisationerna samt att svar 
ska lämnas till Arbetsmiljö
verket.”

Mattias Dahlgren

Svevia har tagit fram en 
säkerhetsapp som ska 
användas vid ensam
arbete. Appen larmar 
automatiskt om man inte 
markerar att jobbet är 
utfört inom beräknad tid.

Innan ett ensamarbete påbörjas 
knappar man in den beräknade 
tiden för jobbet. Om man inte 

klarmarkerar innan tiden gått ut 
går ett larm till de inlagda kon
taktpersonerna.

– Man gör alltid en riskbedöm
ning innan ett jobb, och då för
bereder man kontaktpersonen 
så den är beredd om det skul
le komma ett larm. Om larmet 
går får kontaktpersonen info om 
var personen befinner sig och 
kan klicka fram en vägbeskriv

ning, säger Claes Halvars, huvud
skyddsombud på Svevia. 

I appen finns även ett akut
larm som kan användas om man 
blir utsatt för våld eller hotfulla 
situationer.

– Men appen ska bara ses som 
ett komplement vid ensamarbe
ten, inte för att ersätta en kollega 
i de uppdrag där man bör vara 
två, säger Claes Halvars.

Mattias Dahlgren

31 brister på SJ:s Malmödepå

Mobilapp ska göra ensamarbete säkrare

Claes Halvars, huvudskyddsom-
bud på Svevia.
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Tufft klimat, kvalitetsmedvetna arbetare 
och stränga regler kring arbetskläder. 
De svenska förutsättningarna skapar 

arbetskläder utöver det vanliga.

Testa ProJob. Vi tål det.
www.projob.se

ProJob_188x124.indd   1 2017-03-16   12:36

A aktuellt

”De sjukskriver sig hela tiden”
Entreprenören och 
dokusåpapersonen 
LeifIvan Karlsson gillar 
inte personalen på M/S 
Birger Jarl och är irrite
rad på att de ”skyddas av 
facket”. Därför sätter 
han bolaget i konkurs för 
att bli av med dem. 

LeifIvan Karlsson köpte Birger 
Jarl förra sommaren och skulle 
skapa ett maritimt nöjescentrum, 
enligt tidningen Stockholm Di
rekt. Men det blev inte som han 
tänkt och nu har han satt driftbo
laget, där personalen är anställd, 
i konkurs. Nu drivs verksamhe
ten vidare med inhyrd personal.

– Det går inte att få någon styrsel 

på personalen. De sjukskriver sig 
hela tiden. Och de är skyddade av 
facket. Det som hände var att jag 
fick ha dubbel personal. Sedan i 

somras har jag gått minus tre mil
joner kronor på verksamheten, 
säger han till Stockholm Direkt.

Chang Strömberg på Seko sjöfolk 
är upprörd över planerna.

– Vi blev kallade till ett mblmö
te i januari. Där framförde de att 
de ville bli av med personalen och 
ta in en entreprenör för att sköta 
verksamheten. När vi förklarade 
att det skulle bli övergång av verk
samhet och att personalen då skul
le få följa med sa de rakt ut att de 
skulle sätta bolaget i konkurs, för 
då gäller inte de reglerna.

Det handlar om cirka 15 tills
vidareanställda och ett stort an
tal visstidsanställda som nu blir 
av med jobbet och som får ta del 
av den statliga lönegarantin. Men 
enligt Chang Strömberg täcker 

inte lönegarantin de uteblivna lö
nerna för de tillsvidareanställda.

– De flesta har sex månaders 
uppsägningstid, dessutom har 
de sparad semester och komp 
och övertid. Då räcker inte max
beloppet på drygt 170 000 kronor 
i garantin långt.

Han menar därför att staten eller 
konkursförvaltaren bör utnyttja 
sjölagens paragraf om sjöpants
rätt. Då tas fartyget i pant för ute
blivna löner.

– Det är galet om staten ska stå 
för lönerna bara för att han vill bli 
av med personalen. Jag har pratat 
med kronofogden och de är posi
tiva till att använda sjöpantsrät
ten, men det är lite osäkert vem 
som ska göra det. 

Mattias Dahlgren

Leif-Ivan Karlsson vill bli av med 
personalen på M/S Birger Jarl 
och har försatt bolaget i konkurs. 
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Trafikverket tycker att 
det är bättre att perma
nent återta en del av 
underhållet i egen regi 
än att göra det i ett par 
testområden under en 
begränsad tid. 

På så sätt får man bättre koll på 
anläggningen och undviker osä
kerhet på marknaden.

I somras gav regeringen Tra
fikverket i uppdrag att utreda 
olika åtgärder för att sköta mer 
järnvägsunderhåll i egen regi. 
Nyligen lämnades slutrapporten 
till regeringen.

Ett deluppdrag var att utreda 
hur man ska genomföra kontrol
ler för att upptäcka behov av un
derhållsinsatser i järnvägen. Vi
dare ska Trafikverket även sköta 
leveransuppföljning i egen regi, 
det vill säga kontrollera att entre
prenörerna lever upp till kraven 
i sina kontrakt. Något som redan 
har redovisats och hunnit bli re
geringsbeslut.

I slutrapporten har Trafikver
ket också tittat på hur man ska 
kunna bedriva underhåll i egen 
regi. I regeringsuppdraget stod 
det att man skulle titta på minst 
två avgränsade områden där man 

skulle sköta underhållet för att 
sedan kunna jämföra med upp
handlat underhåll.

Men i slutrapporten lägger 
Trafikverket fram ett alternativt 
förslag, som innebär att perma
nent återta en del av underhål
let i stället för att driva det som 
pilotprojekt.

– Vi ser det som ett tydligare al
ternativ. Då vet alla vad som gäl
ler och kan anpassa sig efter det. 
Om man driver pilotprojekt kan 
det uppstå osäkerhet om vad som 
kommer hända efteråt och man 

kan skrämma bort entreprenö
rer från marknaden, säger Bo 
Vikström på Trafikverket som 
lett utredningsarbetet.

 Slutsatsen är att det är bra med 
visst underhåll i egen regi, då 
Trafikverket på så sätt skulle få 
bättre koll på vad underhållsar
betet innebär och därmed blir en 
bättre beställare. Här har myn
digheten gjort en viss omsväng
ning då man tidigare ansett att 
allt underhåll bör upphandlas.

– Man kan nog säga att vi 
svängt lite i den frågan. Nu ser 

vi fördelen med att ha en viss del i 
egen regi, just för att bli en bättre 
beställare, säger Bo Vikström.

Enligt honom skulle det handla 
om 10–15 procent av det totala un
derhållet som skulle skötas av Tra
fikverket. Det motsvarar den andel 
som skulle drivas som pilotpro
jekt, enligt regeringens uppdrag.

– Det måste vara tillräckligt 
stort för att ha effekt, men inte så 
stort att vi tar för mycket mark
nadsandelar.

Seko, som tidigare förespråkade 
pilotförsök, håller nu med om att 
det är bättre med en permanent 
lösning. Anledningen är att Tra
fikverket menar att pilotprojekten 
måste pågå i tio år för att kunna 
utvärderas. Detta skulle då under 
lång tid påverka marknaden och 
skapa en osäkerhet om framtiden.

Men Kristoffer Thonäng, utre
dare på Seko, förordar en mycket 
större andel än den Trafikverket 
föreslår.

– Det måste bli en betydande 
del som körs i egen regi för att 
få kontroll över anläggningen. 
Infra nord är ett statligt ägt bolag 
och de har ungefär 50 procent av 
marknaden, så en sådan andel 
skulle ju inte påverka marknaden 
för de privata bolagen.

Mattias Dahlgren

Facket ska kunna kräva 
svenska kollektivavtal av 
utländska företag med 
utstationerad arbetskraft 
i Sverige. Det är innebör
den i den proposition 
som regeringen nyligen 
lade fram.

Regeringen lägger nu fram ett lag
förslag som innebär att den om
stridda Lavallagen skrotas. Om 
förslaget går igenom ska svens
ka fackföreningar kunna ta till 
stridsåtgärder för att få företag 

från andra EUländer att teckna 
svenska kollektivavtal för utsta
tionerad arbetskraft.

Idag får facket inte ta till strids
åtgärder om företaget kan visa 
att man har minst motsvarande 
villkor i hemlandet. Problemet 
har, enligt facken, varit att det 
varit svårt att granska villko
ren, och att det förekommer att 
arbetsgivare visar en uppsätt
ning villkor för facket medan de 
anställda har andra, sämre, vill
kor i verkligheten.

– Konkurrensen mellan före

tagen ska bygga på kompetens, 
inte sänkta löner eller usla arbets
förhållanden, säger arbetsmark
nadsminister Ylva Johansson i en 
kommentar.

Men även om facket nu ska kun
na strida för svenska kollektiv
avtal är det fortfarande inte svens
ka löner det handlar om. Enligt 
EU:s utstationeringsdirektiv får 
man bara kräva minimivillkoren 
i avtalen, inte de faktiska lönerna 
som ofta är långt högre.

Regeringen och Vänsterpar
tiet står bakom lagförslaget, men 

för att få igenom det i riksdagen 
krävs ytterligare stöd. Och det 
ser de ut att få – av Sverigede
mokraterna.

– Detta är ett steg i rätt riktning. 
För oss är det en självklarhet att 
samma lön och avtal ska gälla för 
såväl utländsk som svensk ar
betskraft, säger partiets arbets
marknadspolitiske talesperson 
SvenOlof Sällström i ett press
meddelande.

Den nya lagen föreslås träda i 
kraft 1 juni 2017.

Mattias Dahlgren

A aktuellt 

Underhåll i egen regi kan utökas

Regeringen vill skrota omstridda Lex Laval
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En betydande del av 
underhållet bör köras i 
Trafikverkets egen regi, 
tycker Sekos utredare 
Kristoffer Thonäng.
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Här bjuds de sjukskrivna också in
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kan känna sig ensam och 
övergiven av såväl facket 
som arbetsgivaren. Det 
har Seko Posten Väst 
tagit fasta på och bjuder 
in sjukskrivna medlem
mar på en träff varje år.

Huvudskyddsombudet Claes Sö
derling har haft ansvar för träf
farna i 15 år, och han är säker på 
att de behövs. Ibland möter han 
medlemmar som är bittra och 

besvikna. Och 
han hoppas att 
möjligheten att 
få ur sig käns
lorna lindrar 
något. 

– Det är jät
teviktigt att få 
vara med och 
träffa andra i 

samma situation och bara pra
ta. Sen kan vi dessutom förmedla 
kunskap om regelverk, försäk
ringar och vilka möjligheter som 
finns, säger han. 

Klubben delar också ut julklap
par till sjukskrivna medlemmar. 
Då är det förbjudet att skicka 
gåvorna. 

– Vi ska ha ett personligt möte, 
helst komma in och ta en kopp 
kaffe, säger Claes Söderling.

I början av mars genomfördes 

sju långsjuketräffar i Seko Posten 
region Väst. Ett femtiotal med
lemmar var anmälda. 

En av träffarna var i Göteborg. 
Sex brevbärare med olika diagno
ser och svårigheter lyssnade på 
Claes Söderlings redogörelse för 
rehabiliteringskedjan, olika med
lemsförsäkringar och de specifi
ka regler som gäller för anställda 
på Postnord. 

Lill Brevik, som har utsliten 
nacke och kraftig huvudvärk, har 
varit sjukskriven sedan somma
ren 2015. Hon väntar på besked 
från sjukvården om det går att 
operera. 

Det senaste beskedet från För
säkringskassan är att hon endast 
blir sjukskriven på 75 procent 
och ska söka jobb resterande 25 
procent. 

– Det är svårt att föreställa sig 
vad det ska vara för arbete, sä
ger Lill. 

Hon behöver pengarna, den er
sättning hon kan få är bara drygt 
10 000 kronor.

Lill har uppmanats av Försäk
ringskassan att ta tjänstledigt 
från Postnord för att söka jobb 
och akassa. Det kallas tjänst
ledighet av hälsoskäl och är en 
relativt ny regel. Det går att vara 
tjänstledig i max tolv månader. 

Även Leif Johansson har upp
manats söka nytt jobb. 

– Lite märkligt, jag väntar på 

operation och vill helst försöka 
komma tillbaka till mitt jobb på 
Postnord, säger han. 

Leif närmar sig dag 180, då han 
vet att Försäkringskassan prövar 
hans arbetsförmåga mot andra, 
normalt förekommande, jobb 
på arbetsmarknaden. Det oroar 
honom. Liksom vad som hän
der med anställningen framöver. 

– Kan jag bli uppsagd? frågar 
han Claes Söderling, som sva
rar ja.

– Om det inte finns något ar

bete du kan utföra och om ar
betsgivaren provat allt. Därför är 
det otroligt viktigt att vara med 
i akassan. 

Lill och Leif tycker att dagen 
varit givande. Nu står hoppet till 
sjukvården, som kanske kan bota 
eller i alla fall lindra smärtan. I 
bästa fall kommer det pengar 
från Försäkringskassan också. 

– Det är lika osäkert varje må
nad, säger Lill Brevik. Tur att jag 
varken har lån eller bil. Det får bli 
spårvagnen. 

Karin Lindgren Strömbäck

AD-dom om ob-ersättning kommer först i höst
Först i oktober i år blir 
det huvudförhandling i 
tvisten om tågvärdar på 
Transdev har rätt till 
obersättning vid tjänst
göringsfritt uppehåll vid 
bortastation. 

Seko stämde Transdev till Arbets
domstolen i augusti förra året. 

– Det dröjer innan det blir klart 
eftersom Arbetsdomstolen har 

ont om tider. Vi hade en muntlig 
förberedande förhandling för ett 
par veckor sedan, säger Ellinor 
Gudmundsson, förbundsjurist 
på LO/TCO rättsskydd som fö
reträder Seko i tvisten.

Parterna är oense om hur reg
lerna ska tolkas. Seko anser att 
all arbetstid ska ge obersättning, 
medan Almega, som företräder 
Transdev, Öresundstrafiken, an
ser att det bara ska betalas ut när 
personalen utför arbete. 

– Vår uppfattning är att avta
lets bestämmelser om ob inte gör 
någon skillnad mellan vilken typ 
av arbetstid det handlar om, säger 
Ellinor Gudmundsson.

Enligt Seko har Transdev betalat 
obersättning i flera år. Det var 
först sommaren 2015 som företa
get bestämde sig för att dra in er
sättningen. Almega hävdar dock 
att det var fel från början. 

Transdevs affärschef Daniel 
Rabelin vill inte kommentera 

tvisten om obersättning. 
– Vi hade hoppats att de centra

la parterna skulle komma över
ens om en lösning. Nu blev de inte 
så utan vi får vänta på ett utslag 
i Arbetsdomstolen. 

Stämningen rör två tågvärdar 
som förlorat drygt 2  000 kronor 
vardera varje månad efter att ob
ersättningen drogs in. Om de får 
rätt kommer alla som påverkats 
av ersättningen att få tillbaka 
pengar. 

Karin Lindgren Strömbäck

Claes Söderling.

givande, tycker Lill Brevik, om träffen som Seko Posten Väst bjuder 
in till varje år. Hon är sjukskriven sedan 2015.
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Vem ska betala förlusten?

Ja till flexpension på telekomområdet
Seko säger ja till flexpension på telekomområdet. 
Det står klart sedan Seko och Almega tecknat ett 
avtal om högre pensionsavsättning till tjänstepen-
sionen för 4 500 medlemmar. 

Seko ansluter sig till den pen
sionsuppgörelse som tjäns
temannafacken Unionen och  

Sveriges Ingenjörer förhandlat 
fram med Almega. 

Seko har dock fått igenom  

några justeringar i sitt avtal. 
Pensionsuppgörelsen innebär  

i korthet att arbetsgivaren sät
ter av 0,2 procent av löneutrym
met till pension i år. Målet är 2 
procent.

 
– Pensionsfrågan är väldigt vik
tig och en av de största utma

ningarna vi har framför oss. Vi 
har länge krävt högreavsättning 
till tjänstepensionen på telekom
avtalet och nu får vi det, säger 
Valle Karlsson.

Flexpension införs också på 
avtalsområdet Fastigheter tjäns
temän. 

Karin Lindgren Strömbäck

Turbulensen kring 
Postnord fortsätter. 
Koncernen redovisar 
storförlust för 2016 
vilket lett till motsätt-
ningar mellan Sverige 
och Danmark om vem 
som ska betala för 
danska nedskärningar.

I mars presenterade Postnord 
resultatet för 2016. Där redovi
sades en förlust på 1,1 miljarder 
kronor. Förlusten beror på ett 
stort minusresultat för den dans
ka verksamheten, där man även 
gör en nedskrivning av värdet på 
Postnord Danmark. 

I samband med bokslutet avi
serades omfattande nedskär
ningar i Danmark, där 4 000 
tjänster ska bort. Det, i kombi
nation med en helt ny produk
tionsmodell där man slår ihop 
brev och paketutdelning, ska 
komma tillrätta med de stora för
lusterna. 

Uppsägningarna kommer dock 
att bli en dyr affär då många av de 
anställda har villkor som ger dem 
tre årslöner i avgångsvederlag.

För svensk del ser det betydligt 
bättre ut med en vinst på 847 mil
joner kronor. Och även om brev
volymerna minskar även här, så 
är det idag inte i närheten av det 
danska tappet. 

För att täcka kostnaderna har 
Postnord begärt ett kapitaltill
skott på tre miljarder kronor från 

ägarna. Och där har det uppstått 
en liten schism över Sundet. 

Näringsminister Mikael Dam
berg anser att de danska proble
men ska hanteras i Danmark, 
men får mothugg av sin danska 
kollega, finansminister Kristian 
Jensen. Han menar i stället att ef
tersom Sverige äger 60 procent av 
aktierna ska man också stå för 60 
procent av kostnaderna.

– Det är nödvändigt att man be
gär ett kapitaltillskott från ägarna 
eftersom jag inte ser det som ett 
möjligt alternativ att öka vinst
kraven på den svenska verksam
heten för att täcka upp för för

lusterna i Danmark, men hur fi
nansieringen ska lösas är upp till 
ägarna, säger Johan Lindholm, 
ordförande för Seko Posten.

Enligt Postnord har de danska 
brevvolymerna minskat med 90 
procent sedan år 2000. Det är till 
stor del effekten av ett politiskt 
beslut om att all kommunikation 
mellan myndigheter och medbor
gare ska ske digitalt.

I samband med att bokslutet 
lades fram sa koncernchef Håkan 
Eriksson att de danska förlus
terna inte kommer att innebära 
några neddragningar i Sverige.

Mattias Dahlgren

Stolparna 
blir kvar på  
lokalbanorna
Stolparna blir permanen-
ta på lokalbanorna i 
Stockholm. Det har 
trafiknämnden i Stock-
holm läns landsting 
beslutat. 

Beslutet innebär att det installe
ras valideringsstolpar på samt
liga linjer, utom Spårväg city där 
frågan ska utredas. 

För Tvärbanan och Nockeby
banan innebär beslutet, av allt att 
döma, att konduktörerna försvin
ner. Flertalet konduktörer har 
andra jobb i dag. Vad som händer 
på Roslagsbanan, Saltsjöbanan 
och Lidingöbanan återstår att se. 

Helena Wallin, ordförande för 
Seko på Roslagsbanan, säger att 
hon och klubben inte har gett upp 
tanken på att personal ska finnas 
ombord på tågen.

– De kan sätta upp biljettstol
par, visst, men de måste ha nå
gon personal ombord så länge vi 
klassas som järnväg. Det behövs 
någon som kan ge signal till fö
raren när det är okej att stänga 
dörrarna, säger hon.

Inte heller klubben på Tvärba
nan är redo att ge upp kampen för 
konduktörerna.

– Vi vill ha våra konduktörer 
kvar, oavsett betalningssätt, sä
ger Lina Yafi, ordförande. 

Karin Lindgren Strömbäck

det stora minusresultatet för Postnords danska del är främsta 
orsaken till bolagets förluster. Nu är Sverige och Danmark oense om 
var pengarna ska tas.
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Transportstyrelsen får kritik efter olycka

 

Medlem i 
facket?  
– välj rätt lån
Med vårt medlemslån kan du som facklig medlem 
förverkliga dina planer och känna dig trygg som låntagare. 
Du kan låna upp till 300 000 kr utan krav på säkerhet, 
räntan* är förmånlig och inga avgifter tillkommer. I lånet 
ingår dessutom försäkringen liv och betalskydd utan 
extra kostnad, det innebär att vi kan erbjuda dig en extra 
trygghet om det oförutsedda händer.

* Effektiv ränta 4,96% mars 2017 

 Läs mer på swedbank.se/medlemslan

Haverikommissionen 
riktar skrap kritik mot 
Transportstyrelsens 
brister vid utredningen 
av en arbetsplatsolycka 
ombord på ett fartyg. 

I november 2015 skadades en ma
tros allvarligt ombord på passa
gerarfärjan Finnpartner när en 
ramp föll och krossade matro
sens båda anklar.

Det är Transportstyrelsen som 
ansvarar för tillsynen när det gäl
ler arbetsmiljön ombord på fartyg 
och är den myndighet som ska ut
reda arbetsplatsolyckor ombord. 
Men enligt Haverikommissionen 
finns stora brister i det arbetet.

I det aktuella fallet tog det 15 
dagar innan Transportstyrelsen 
kontaktaktade rederiet angående 
olyckan, och då endast per tele
fon. Detta trots att Transportsty
relsen omedelbart fått informa
tion om olyckan. 

Haverikommissionen konsta
terar i sin rapport att även tidi
gare utredningar av arbetsplats
olyckor ombord visar brister.

Pelle Andersson, arbetsmiljö
ansvarig på Seko sjöfolk, håller 
med om kritiken. Han tycker att 

Transportstyrelsen generellt har 
för lite fokus på arbetsmiljön.

– Det är ju en skarp skrivning 
från Haverikommissionen, det 
verkar som de börjar tröttna lite 
på bristerna hos Transportsty
relsen. Nu måste de styra upp 
rutinerna för hur de ska hantera 
sådana här olyckor.

På Transportstyrelsen har man 
tagit till sig av kritiken, även om 
man anser att den inte är helt 
rättvisande.

– Att det skulle vara ett möns
ter håller jag inte riktigt med om. 
I det här fallet fastnade infor
mationen hos oss eftersom re

deriet inte ringde in den riktiga 
vägen och då fick inte den ansva
riga reda på vad som hänt, säger 
Rolf Lindström, sektionschef på 
Transportstyrelsen.

Borde ni inte ha rutiner som 

gör att information inte 
fastnar?

– Jo, vi har tagit till oss av kri
tiken och ser nu över såväl våra 
interna rutiner som informatio
nen ut till rederierna.

Mattias Dahlgren

På natten 15 januari 
2013 kör ett förarlöst tåg 
på Saltsjöbanan igenom 
stoppbocken vid ändhåll-
platsen och kraschar in i 
ett bostadshus. Arriva 
ska nu betala 20 000 
kronor till städaren som 
fanns ombord. 

Kraschen blev våldsam och stä
daren skadades svårt. I en exklu
siv intervju med Sekotidningen 
har hon berättat om hur hon upp
levde olyckan.  

Nu har Arriva fått ett straff

föreläggande för arbetsmiljö
brott. Så förutom att betala stä
daren för kränkning ska Arriva 
betala en företagsbot på 500 000 
kronor. Orsaken är att de på rad 
punkter brustit i sitt säkerhets
arbete.

Arriva kommer inte att överkla
ga domen.

– Den här händelsen kunde ha 
slutat mycket värre och pengarna 
är helt underordnade i samman
hanget, säger Arrivas kommuni
kationschef Christer Ekelund till 
nyhetsbyrån Siren.

Mats Andersson

Tågstädaren får skadestånd

Pelle Andersson. Rampen på färjan föll ner och krossade matrosens båda anklar.
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• småannonser

Resor

Seko Försvarsveteranerna 316 
Muskö Berga
Dessvärre kom aldrig vårt julbrev ut 
i höstas men vi har planerat för en 
bussresa som vanligt, och den 18 
maj reser vi till Köping och hoppas 
du vill följa med oss. För samma 
kostnad som tidigare reser vi från 
Ösmo pendelstation på morgonen 
och avslutar även där, efter att ha 
varit på ett av Köpings museer samt 
ätit en god lunch.
Anmäl dig senast den 10 maj till:
Holger Karlen, 08-500 226 53

Gert Anderson, 08-520 163 57
Leif Lindström, 08-520 163 96
Kåre Hagman, 08-520 360 58
Välkomna till en trevlig busstur.

Seko Seniorer Gävleborg
bjuder in till en vårresa till Tallinn 
den 22–24 maj med start i Bollnäs 
kl 10, Söderhamn kl 11, Ockelbo kl 
11.50, Sandviken kl 12.30, Valbo kl 
12.45 och Gävle kl 13. På båtresan 
ingår mat med dryck, A-hytter. 
Bussen är med på båten.
Kostnad: Medlem 1 200 kr, medföl-
jande 2 000 kr. OBS! Ta med pass. 
Anmälan till Bosse 026-16 77 45. 

Elof 026-25 96 96 senast 29 april.
Pg 155 38 27-5. Välkommen!

Seko tele Stockholmspensionärer
Resor 2017
Moraeus med mera, 17–18 juni. 
Bokning fr o m 20 mars. medlems-
pris 1 500 kr.
Lennakatten & modelljärnvägens 
hus, 18 maj. Bokning fr o m 15 april.
Gammelstilla whisky & Bergaback-
ens pelargoner, 13 juni. Bokning 
fr o m 15 maj.
Räkkryssning på Mälaren, 4 juli. 
Bokning fr o m 1 juni.
För mer info/bokning se vår hem-

sida www.sekotelepensionar.n.nu
eller ring Siv tel. 070-220 13 63 

Småannonser
Elisabeth Sundell
Telefon 08-791 41 91
elisabeth.sundell@sekotidningen.se
Småannonser och kortfattade evene-
mangstips är gratis för Sekomedlem-
mar. Vi tar inte emot säljes-, köpes- 
eller kontaktannonser. Vi förbehåller 
oss rätten att korta i texterna.

Manusstopp 18 maj 2017. 
Utgivning 12 juni 2017.

Kritik mot  
dispenser  
i djursjukvården
Det råder akut brist på 
djursjukskötare. Något 
som Jordbruksverket vill 
lösa genom undantag 
från det legitimations-
krav som infördes för sju 
år sedan. Ett förslag som 
avvisas av de flesta 
remissinstanser, inklusi-
ve Sekoklubben på SLU.

År 2010 stiftades en lag som inne
bar att det bara är veterinärer 
och legitimerade djursjukskö
tare som får utföra vissa moment 
inom djursjukvården, bland an
nat att söva djur.

Eftersom det nu råder brist 
på djursjukskötare leder det till 
problem med att bemanna ope
rationsavdelningarna. 

För att lösa det akuta problemet 
vill nu Jordbruksverket tillfälligt 
göra undantag i lagstiftningen 
från 2010, så att även andra yr

kesgrupper ska få söva och medi
cinera djur.

Sekoklubben på Universitets
djursjukhuset (UDS) i Uppsala 
är en av många remissinstanser 
som är negativa till Jordbruks
verkets förslag.

– I första hand är det en fråga om 
patientsäkerheten, och den kan 
inte garanteras med olegitimerad 
personal, säger Elina Åhlander 
från klubbstyrelsen på Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU), som 
UDS är en del av.

Hon ser även att det kan bli 
problem för den olegitimerade 
personalen som kan tvingas ut
föra arbetsuppgifter de inte är ut
bildade för och därför inte känner 
sig bekväma med.

– Vad händer då om de säger 
nej? Räknas det som arbetsväg
ran så kan de ju avskedas.

Hon tror att man delvis skulle 
kunna lösa problemet med bättre 
planering, bättre villkor och fler 
vägar till legitimation. Idag krävs 

tre års högskola, men hon tycker 
att man kan göra som när lagen 
infördes, och låta de med lång 
erfarenhet tenta av och praktiskt 
visa att de har den kompetens 
som krävs. 

– Man kan också komma åt 
problemet med bättre planering, 
som det är nu får djursjukskö
tare rasta djur och på helgerna 

går mycket av min arbetstid åt 
till att städa.

Enligt Jordbruksverkets för
slag ska undantagen gälla till och 
med år 2023. Då tror verket att 
bristen på djursjukskötare kom
mer att vara åtgärdad, framför 
allt då SLU kommer att öka an
talet utbildningsplatser.

Mattias Dahlgren
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elina åhlander i 
klubbstyrelsen på SLU 
tror inte på undantag 
från legitimationskravet 
som ett sätt lösa bristen 
på djursjukskötare.

0322 Sekotidningen nr 2 2017.indd   16 2017-03-22   11.01

http://www.sekotelepensionar.n.nu/
mailto:elisabeth.sundell@sekotidningen.se


april 2017 sekotidningen 17

Trafikverket har skärpt 
kontrollen av löner och 
arbetstider i alla sina 
projekt. Samtidigt får 
Trafikverket ett reger-
ingsuppdrag att se över 
det sociala skyddet vid 
upphandling.

För ett år sedan fick Trafikverket 
kritik för att ha tappat kontrollen 
över antalet entreprenörer i det 
så kallade stängselprojektet. SVT 
Småland avslöjade att inblandade 
bolag betalat för låga löner. 

Det har dock inte hindrat Tra
fikverket från att teckna nya kon
trakt med ett av de inblandade 
företagen. 

– Vi kunde inte verifiera något 
brottsligt förra året, vilket är ett 
lagkrav för att kunna utesluta 
leverantörer, säger Trafikver
kets upphandlingschef Katarina 
Norén. Företaget har nu skärpt 
sina rutiner. 

Enligt Katarina Norén har Tra
fikverket, efter förra årets hän
delser, skärpt uppföljningen av 
alla sina projekt när det gäller 
sociala villkor. De nya rutinerna 
lägger större vikt vid uppföljning 
av krav på minimilöner, arbets
tider och semester enligt de krav 
som finns i utstationeringslagen. 

Dessutom ska Trafikverket  
under 2017 göra ett hundratal  
revisioner av om och hur före

tagen följer de sociala kraven. 
Samtidigt som Trafikverket 

på egen hand skärper sina ruti
ner ger regeringen myndigheten 
i uppdrag komma med förslag på 
hur man ska stärka det sociala 
skyddet för arbetstagare som ut
för upphandlat arbete. Syftet är 
att skapa ”ordning och reda” på 
arbetsmarknaden.

I uppdraget ingår att Trafikver
ket ska föreslå åtgärder för att 

skapa en ökad ordning och reda 
och sund konkurrens på arbets
marknaden. Syftet ska vara att: 
”förebygga missbruk av det ar
betsrättsliga regelverket och stär
ka det sociala skyddet för arbets
tagare som utför arbete som har 
upphandlats av Trafikverket 
samt stärka förutsättningarna 
för att konkurrens sker på lika 
villkor.”

Mattias Dahlgren 
Karin Lindgren Strömbäck

www.slutarokalinjen.se

Funderar du på att sluta 
röka eller snusa?
Kontakta oss idag!

Ring 020-844448
www.alkohollinjen.se

Funderar du 
över dina  
alkoholvanor?

Ring 020-844 448 
www.alkohollinjen.se

A aktuellt

Sociala villkor ska 
spela större roll
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Katarina Norén, 
upphandlingschef  
på Trafikverket.
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Heltid, deltid, restid och hyvling. Striden om tiden 
är en viktig fråga i avtalsrörelsen. Flexibelt och 
individuellt gör alla nöjda, säger arbetsgivarna. 
Fult spel, svarar Seko.

text: Karin Lindgren Strömbäck

– Vi märker att arbetsgi
varna vill styra arbets
tidens förläggning efter 
sina behov. Flexibilitet, 
ka llar man det, säger Se
kos avtalssekreterare Valle 
Karlsson. 

Almega har länge krävt 
att få göra upp med den 
enskilde, utan fackets in

blandning. I år har även byggarbetsgivarna 
ett sådant krav och det är nytt, enligt Valle 
Karlsson. 

Sveriges Byggindustrier vill ha mer gene
rösa regler i riksavtalet så att företagen inte 
måste förhandla om avvikelser med det lo
kala facket. 

– Facket måste gå med på en förändring av 
arbetstiden för att det ska gå att genomföra. 
Då är det två mer jämbördiga parter som gör 

upp. Vilket det aldrig blir när en enskild ska 
skriva avtal med sin arbetsgivare.

Valle Karlsson tycker att arbetsgivarna 
spelar ett fult spel.   

– Arbetsgivarna hävdar att ökad flexibilitet 
och individuella uppgörelser är ett sätt att få 
fler heltider, färre visstider och deltider. Och 
att det ger mer makt till den enskilde att be
stämma över sin arbetstid. 

– Men arbetsgivarna kommer inte att släp
pa arbetsledningsrätten och därmed blir alla 
enskilda avtal på deras villkor. 

Arbetstidsreglerna är en skyddslagstift
ning, påpekar Valle Karlsson. Därför spelar 
det ingen större roll om ersättningen för obe
kväm arbetstid eller övertid höjs. 

– Vi byter inte dålig arbetsmiljö mot högre 
lön. Det går inte att ersätta vila och återhämt
ning med pengar. 
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arbetstiden
en knäckfråga i alla Sekos branscher

väg och bAn

– I årets avtalsrörelse är 
det väldigt tydligt vad 
Sveriges Byggindustrier 
vill i arbetstidsfrågan. De 
vill ge mer makt åt 
företagen, utan inflytan
de från våra berörda 
medlemmar. Och de vill 
inte ha med facket. 

– De är ute 
efter mak
ten över 
arbets
tiden, säger 
BjörnInge 
Björnberg, 
ombuds
man på 
Seko med 
ansvar för 
väg och 
ban.

Arbetsgivarna vill kunna göra 
upp direkt med den enskilde om 

arbetstiden och de vill ha bort de  
begränsningsregler som i dag 
finns i avtalet.

– Vi arbetar åtta timmar mån
dag till fredag, med möjligheter 
att göra en del lokala anpassning
ar. Nu vill BI att vi ska jobba alla 
veckans dagar fram till 18. 

– Det blir väldigt oförutsäg
bart hur de anställda ska jobba 
och de skyddsregler som finns 
sätts ur spel. 

Väg och banbranschens för
handlingsdelegation säger nej 
till förslagen och är inte beredd 
att sälja ut arbetstiden för att få 
mer pengar. Om det skulle bli 
aktuellt. 

– För 20 år sedan ville de läm
na över till de lokala parterna 
att komma överens, nu vill man 
styra centralt över hur företagen 
ska arbeta. 

– Det är förvånande, men vi 
tolkar det politiskt. De vill be
gränsa fackets makt. Märket styr 
upp lönebildningen, och om det 
lokala fackets makt över arbets
tiden också minskar så förlorar 
facket inflytande. 

postnord

På Postnord har det blivit 
allt svårare att få ihop 
heltider. I Umeå blev 
deltidsproblemet akut 
när ledningen i början av 
året meddelade att de 
ville skära ner, hyvla, 
arbetstiden för 33 av 54 
anställda på brevtermi
nalen. Från heltid till 80 
procent. 

Seko lokalt 
motsatte sig 
förslaget och 
under mars 
har det varit 
centrala för
handling
ar, där Seko 
lyckades 
stoppa det 
ursprungli
ga förslaget om hyvling. Istället 
fick de berörda välja mellan hel

tid och 80 procent med lite olika 
förläggning av arbetstiden. Helti
den något sämre. 20 valde heltid, 
13 deltid. Samtidigt omplaceras 
fem yngre medarbetare till an
dra arbetsuppgifter.

Sekos linje under förhandling
arna var att hellre minska antalet 
anställda än att 33 personer skul
le förlora arbetstid och inkomst.  

– Det är en smakfullare lös
ning, säger Sune Blomqvist från 
Seko Postens förhandlingsorga
nisation. 

Maria Mannberg är lokal 
klubb ordförande i Umeå. Hon 
är besviken över att Postnord 
lokalt inte släppte in facket och 
personalen i processen. 

–Vi har en kille som är jätte
duktig på schemaläggning och vi 
erbjöd oss att sitta med och göra 
scheman för att få ihop arbetstid, 
men de sa nej, säger hon. 

Det som händer i Umeå är 
dock bara början. Sex termina
ler berörs på liknande sätt av att 
Postnord centraliserar och out
sourcar den så kallade videokod
ningen av brev. 

Valle Karlsson.

Björn-Inge 
Björnberg. Maria Mannberg.
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–Det försvårar möjligheten att 
få heltider, eftersom videokod
ningen sker när det inte finns så 
mycket annat att göra, säger Sune 
Blomqvist.  

telekom

I telebranschen blir det 
allt vanligare att kund
anpassa arbetstiden. 
Företagen säljer sina 
tjänster genom att lova 
support dygnet runt.

Och det är 
Sekos med
lemmar, tek
niker och 
kundtjänst
medarbeta
re, som ska 
göra jobbet. 

– Vi är 
alla väldigt 
beroende av 
att uppkopplingen fungerar och 

kravet från arbetsgivarna att job
ba mer flexibelt ökar i branschen, 
säger Sölve Grönlund, ordföran
de för Seko på Relacom.

I branschavtalet finns en möj
lighet till så kallad förskjuten ar
betstid, där arbetsgivarna med 
någon tids varsel kan flytta ar
betstiden från dag till kväll ex
empelvis. Då utgår obersättning, 
men ingen övertid.

– Teknikernas arbete är ofta 
kundstyrt och det förändras hela 
tiden. Fler arbetar del av helg  
eller helg på rullande schema och 
liknande, säger Sölve Grönlund.

Facket och medlemmarnas 
motdrag är att det ska kosta mer 
att förlägga arbetet på en tid då 
människor i allmänhet vill gå 
ner i vila: kväll, natt och helg. 
Ett sätt är att försöka höja ob
ersättningen.

– Vi har låga ob, och det beror 
på att de inte använts tidigare. 
Vi är på efterkälken helt enkelt. 
Men nu när det börjar användas 
allt oftare måste vi arbeta för att 
det ska höjas. 

Restidsfrågan är också viktig 

för tele branschen. Det vill säga 
att få en del av restiden till och 
från arbetsstället att räknas som 
arbetstid. 

Förra året kom en dom i EU
domstolen som tolkats som att 
mer restid än hittills bör räknas 
som arbetstid. I avtalsrörelsen 
tillsatte parterna inom telekom 
en arbetsgrupp för att jobba fram 
ett förslag till lösning. När detta 
skrivs syns ännu inga resultat. 

spårtrAfik

Inom spårtrafiken är det 
stora skillnader mellan 
olika företag. Olikheter
na är så stora att P O 
Fällman, tidigare om
budsman för spår inom 
Seko, beskriver läget 
som att det finns flera 
branscher i branschen. 

 Godstrafik, tunnelbana, fjärrtåg, 
verkstad, spårväg och pendeltåg 

har alla sina specifika förhållan
den. Schemaläggningen ser olika 
ut, liksom arbetstiden och syssel
sättningsgraden. 

Det gemensamma är dock 
dragkampen mellan effektiva 
scheman, ur arbetsgivarnas syn
vinkel, och de anställdas behov 
av rekreation och vila.

Företagen i branschen vill få 
ut så mycket arbetstid som möj
ligt på de tider då tågen rullar. 
Det betyder mer nattarbete för 
lokförare på godsbolagen, mer 
helgarbete för ombordpersonal 
i fjärrtrafik och fler deltidsjobb 
för pendeltågspersonal. 

Lokförarna på Green cargo 
värnar även om den så kallade 
1905regeln, som innebär att per
sonal ska sluta senast kl 19 dag 
före fridag och börja tidigast kl 
05 efter fridag. 

– Det står i det lokala avtalet att 
1905regeln skall tillämpas – om 
möjligt. Vilket blir allt mer säl
lan. Medlemmarna vill att det ska 
vara en skallregel, säger Jonas 
Blomqvist, lokförare och leda
mot av företagsfackets styrelse.  

Sölve Grönlund.
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Luften fylls periodvis av damm och avgaser när 
underhållsarbete pågår i tunnelbanan nattetid. 
Det sticker i ögon och hals på de anställda, men 
ingen vet om det är farligt för hälsan. 

text: Karin Lindgren Strömbäck  foto: Rebecka Uhlin

F
ör att försöka få svar genomför 
Strukton Rail, i samverkan med 
personal och skyddsombud, mät-
ningar av luften under våren. 
Kanske kan oron hos persona-

len stillas. Kanske företaget vidtar åtgärder. 
Under tiden pågår arbetet som vanligt. 
När Sekotidningen är på besök är det sista 

februari och fettisdag. Dagen har gått i sem-
lans tecken och natten är inget undantag. 120 
bakverk är beställda till Strukton Rails mat-
sal i Västberga i södra Stockholm. 

Nattarbetsledaren Johan Höglund plockar 
fram låda efter låda. Kaffemaskinerna går 
varma och sorlet av röster fyller rummet.  

Banarbetaren Mikael Asp tar sin tredje 
semla för dagen. Ta en till du, säger kolleger-
na runt fikabordet uppmuntrande. Nej, säger 
Mikael, det här får bli den sista. För idag. 

Klockan är snart 23 och 
arbetsnatten för underhålls-
personalen vid Stockholms 
tunnelbana har just börjat. 
Signaltekniker, elektriker, 
banarbetare, svetsare, lok-
förare och nattarbetsledare 
samlas för en inledande fika. 
Det mumsas på semlor och 
snacket går. Samtalsämnena 
rör allt  från vilken cykel som är bäst till ölpri-
serna på barer i Vietnam och Thailand. Sam-
tidigt förbereds nattens arbete. Olika typer av 
arbets- och driftsordrar nagelfars. 

Denna natt ska ett stort gäng till Hallon-
bergen på norra sidan av stan. Rälsbyte, väx-
elbyte, svetsning, makadamutlägg och spår-
riktning står på schemat. Allt ska klaffa med 
material och manskap. Och då är det man-
skap i dess bokstavliga mening. 

– Strukton har en handfull kvinnliga lok-
förare men det finns nog ingen tjej bland ban-
folket, säger Johan Höglund. Det vore ett lyft 
att få in kvinnor. 

Strukton Rail har underhållskontrak-
tet för t-banan sedan 2013 och det löper åt-
minstone fram till 2020. Strukton har även 
kontrakt med Trafikverket och vann nyligen 
Stockholms central, Stockholm mitt kallat. 
För något år sedan tog Strukton över en av 
konkurrenterna i branschen, Balfour Beatty. 

Tunnelbanan sträcker sig nio mil under och 
över jord och behöver omvårdnad dygnet 
runt. Akuta fel åtgärdas omedelbart, oavsett 
klockslag, medan det långsiktiga underhållet 
främst sker nattetid när tågen står stilla. Det 
betyder också att de flesta underhållsarbetare 
jobbar natt. Fem nätter i veckan – från 23 till 
05:30 – med helgen ledig. 

Det fungerar perfekt, tycker en del, job-
bigt, säger andra. 

Nu är det natt till onsdag och efter en semla 
eller två är det dags att dra ut i kylan. 

Att jobba under jord, med luften tidvis full av 
damm och avgaser från diesel, svetsaggregat, 
makadamsugar och sliptåg tar sig konkreta 
uttryck. Svart snor, smuts i duschen och and-
ningsproblem. De flesta här har varit med om 
att det sticker i näsan och blir svårt att andas. 

i rök  
och  
damm

Mikael Asp.

robin Kristoffersson svetsar ny 
räls och en stickande metallisk 
doft sprider sig. Nu ska Strukton 
göra mätningar av luften.
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Om luften i tunnlarna också är farlig för 
hälsan är det ingen som vet. Saeed Abbasi 
vid Kungliga tekniska högskolan i Stock-
holm har i en doktorsavhandling visat att det 
finns mängder av partiklar och damm från 
metaller och sten i luften, synliga och osyn-
liga. Hittills har dock få studier gjorts av hur 
detta påverkar underhållsarbetarnas hälsa. 

Strukton gjorde en exponeringsmätning 
i tunnelbanan 2016. Då mättes bland annat 
kvarts och diesel. Det visade på nivåer under 
gränsvärdena. 

Trots att det är klarlagt att såväl dieselångor 
som kvartsdamm i höga doser kan leda till 
cancer och hjärt- och kärlsjukdomar är un-
derhållsarbetarnas arbetsmiljö ett närapå 
outforskat område. 

”Mätningar behöver göras”, skriver profes-
sor Bengt Järvholm, expert på kvartsdamm, 
i ett mejl till Sekotidningen.

De studier som finns av t-banemiljö har 
valt att titta på påverkan på passagerare och 
i viss mån tunnelbaneförare. Dessa har inte 
visat några alarmerande samband. 

Men det kanske blir ändring på det nu. 
Under våren genomförs mätningar av luft-
kvaliteten i tunnlarna nattetid. I samverkan 
med personalen har Strukton gett företags-
hälsovårdsbolaget Previa uppdraget att mäta 
buller, damm, avgaser och kvarts. 

Mätningarna ska förhoppningsvis ge svar 
som den fråga som många ställer sig: är halter-
na så höga att personalen riskerar att bli sjuk? 

Frågan är känslig, och aningen skrämman-
de. Kanske kan mätningarna leda till bättre 
arbetsmiljö. Få vill säga öppet vad de tycker, 
men oron finns där. Dammet och avgaserna 
är ett återkommande diskussionsämne. 

– Det finns ju personlig skyddsutrustning, 
men det fuskas en del med den. Den är ofta i 
vägen när man jobbar, men jag tror använd-
ningen har ökat, säger Mikael Asp.

Han litar personligen på de hälsokontrol-
ler som företagshälsovården gör med jämna 
mellanrum. 

– Jag har jobbat i tunnelbanan i 30 år och 
hittills har det inte visat något, säger han. 

Onsdagsnattens svetsare är utrustade med 
Previas mätutrustning. Det finns olika svets-
metoder och alla ska granskas. Om det visar 
sig att luftkvaliteten är dålig och halterna 
för höga måste företaget, enligt föreskrif-
terna, ordna med nödvändig skyddsutrust-
ning, säger Previas utsända  
Beatrice Fernström. 

– Den bästa skyddsut-
rustningen är ju den som 
används. Det är en brist att 
skyddsutrustning överlag 
är dåligt anpassad till indi-
videns behov och att många 
därför avstår från den, sä-
ger hon.

Svetsaren Henrik Velén är väl medveten 
om att svetsrök kan vara hälsofarlig. Han an-
vänder andningsskydd när han vet att det är 
ett giftigt ämne i det material han jobbar med. 

– Jag använder glasögon och då är and-
ningsskyddet ofta ett hinder, det blir imma 
på glasen och jag ser inte tillräckligt bra. Ef-
tersom jobbet är tungt vill man att skydds-
utrustningen ska fungera. Jag använder när 
jag måste, säger han. 

Under natten svetsar han och kollegan 
Robin Kristoffersson nylagd räls, de gju-
ter samman rälen och slipar så att den blir 
helt slät. Vid sidan av dem glider spårrikt-
ningsmaskinen och makadamvagnen fram 
på var sitt spår. 

Det sprider sig en metallisk doft och sticker 
i halsen när Henrik och Robin jobbar. Hen-
rik svettas i värmen. Det är så vackert, sä-
ger han och visar mobilbilder han tagit från 
kvällens arbete. 

Vi befinner oss kanske en kilometer in i 
tunneln mellan Hallonbergen och Rissne. 
Enda sättet att nå arbetsplatsen för oss och 
svetsarna är att promenera längs spåren. Och 
samtidigt undvika kontakt med den strömfö-
rande skenan. Det knastrar under våra fötter. 
Skyddsskorna hjälper oss att hålla balansen 
på makadamen. Elen är avstängd där Henrik, 
Robin och de andra jobbar och kanske är det 
Billy Gardell som stängt av strömmen. Han 
är elsäkerhetsledare och den som har kon-
takt med eldriftcentralen.

– Inget jobb får påbörjas innan jag ger mitt 
godkännande, säger Billy. 

Natten går mot sitt slut för oss och natt-
arbetsledaren Johan Höglund visar vägen 
tillbaka till ingången i berget. Han har bilen 
parkerad utanför. 

Inne i tunneln fortsätter Billy, Henrik och 
de andra en dryg timme till. Vid 5-tiden drar 
trafiken igång och innan dess måste de vara 
klara med nattens pensum och hinna städa 
undan efter sig. 

– Det är inte meningen att människan ska 
arbeta på natten, tror Johan Höglund. Jag gil-
lar det inte, men det är en njutning att köra 
genom stans tomma gator. Det är riktigt fint. 

E
Jag använder 
glasögon och då är 
andningsskyddet ofta 

ett hinder, det blir imma på 
glasen och jag ser inte till-
räckligt bra.
Henrik Velén
svetsare för strukton i tunnelbanan

Johan Höglund.

svetsaren Henrik 
Velén utrustas med 
mätutrustning av 
Beatrice Fernström 
från företagshälso-
vården Previa.

tunnelbanan är nio mil lång och behöver 
skötas om dygnet runt. 
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I Gula villan vid Engelska parken i Uppsala 
har Seko sin klubblokal. Det är en äldre trä-
kåk i två plan. 

– I det här huset har inte mycket föränd-
rats, det ser ut som det alltid har gjort, säger 
Ellena Papaioannou när hon visar oss runt.

Och det kanske är sant om man ser till in-
redningen. Men en tydlig förändring märks 
när man betraktar de gamla svartvita foto-
grafierna på klubbstyrelser från förr. Det är 
allvarsamma män i kostym så långt ögat når. 

Men nu är det nya tider och en ung kvinna 
har tagit över ordförandeklubban för sekoi-
terna på Uppsala universitet.

– Ja, det har ju förändrats förstås, erkän-
ner hon.

Förutom klubbordförande är hon alltså vice 
ordförande och ungdomsansvarig i regionen, 
ordförande för Sekos centrala ungdomskom-
mitté (CUK), skolinformatör, representant i LO 
ung, ledamot i ABF-styrelsen i Uppsala och 
så går hon en utbildning på Nordenskolan, en 
facklig-politisk ledarutbildning i samarbete 
mellan ABF Norden och den nordiska arbe-
tarrörelsens samarbetsorganisation Samak. 

Dessutom är hon ett av regionens ombud 
på Sekos kongress som går av stapeln i april.

– Det är första gången för mig, så det ska 
bli jättespännande.

Du har väldigt många uppdrag. Var får du 
ditt engagemang ifrån?

– Jag brinner för att upprätthålla goda vill-
kor och bra arbetsmiljö för mina kolleger. Och 
så gillar jag utmaningar, det är där jag hittar 
drivet. Men nu när jag blivit klubbordförande 
måste jag skära ner lite, till exempel ska jag 
sluta med skolinfo.

– Tyvärr är det ganska vanligt att unga 

engagerade förtroendevalda bränner ut sig. 
Det finns ju ingen arbetsgivare som kan sät-
ta stopp eller som man kan ställa krav på att 
minska arbetsbelastningen. Därför måste 
man vara uppmärksam så att inte det egna 
engagemanget driver en in i väggen. 

Några timmar i veckan ägnar hon också åt 
sitt egentliga jobb – lokalvården.

– Det känns viktigt att ha kvar en fot där, 
så att man inte tappar kontakten med det 
som händer. Men det blir slitigt eftersom det 
är tidiga morgnar och det fackliga ofta leder 
till sena kvällar. Vi ska försöka dela upp den 
fackliga tiden på fler i styrelsen, vilket gör oss 
mindre sårbara.

– Det är viktigt att inte bli fartblind och 
glömma att det är medlemmarna och deras 
intressen som står i fokus.

För några år sedan blev hon intervjuad för 
tidningen Bang. Det handlade om den obe-
hagliga tystnad som uppstod när hon sa att 
hon var lokalvårdare i sammanhang där alla 
yrkesgrupper var representerade. Hon upp-

levde att folk blev osäkra och obekväma och 
hon fick aldrig några följdfrågor.

– Det har blivit mycket bättre nu. Den där 
artikeln spriddes ganska friskt här, så många 
har nog fått tänka till lite. Den gjorde stor 
skillnad över hela vår arbetsplats för alla  
yrkesgrupper som känner sig stå lägre i rang.

I Gula villan finns inga sådana problem. Hu-
set är en facklig samlingslokal där tre fack-
förbund lever i fred och endräkt: Seko, Sulf 
och ST. Sulf, som är ett Saco-förbund, orga-
niserar lärare och forskare på universitetet 
och har största klubben där. Medan Seko och 
ST organiserar övriga anställda.

– Vi har medlemmar som jobbar med allt 
möjligt: lokalvård, teknik, trädgård, admi-
nistration, IT, assistenter, labbfolk och in-
strumentmakare. Och själva arbetsplatserna 
är ju spridda över hela stan så det är ganska 
spretigt. Men det funkar bra för vi har kon-
taktpersoner på alla avdelningar som håller 
koll på våra frågor.

När det gäller relationen till de andra för-
bunden är hon idel lovord.

– När jag pratar med fackliga kolleger runt 
om i landet har jag förstått att det ofta finns 
konflikter mellan Seko och ST. Visst, vi kon-
kurrerar delvis om samma medlemmar här, 
men vi har ett väldigt gott samarbete, alla tre 
förbunden.

– Vi går alltid fram gemensamt i övergripan-
de frågor. Handlar det om medlemsspecifika 
saker brukar vi ge stöd åt varandra. 

Som exempel nämner hon planeringen 
av Segerstedthuset (som av nätverket Arki-
tektupproret utnämnts till Sveriges fulaste 
nybyggnation) där universitetets ledning och 
administration ska sitta.

E
Som ny i rollen som klubb

ordförande skulle jag 

nog inte klara mig utan 

kollegerna i de andra förbunden. 

De finns alltid till hands om jag har 

några frågor.

ellena papaioannou

Med engagemang som brinner

t intervju

Ellena Papaioannou är lokalvårdare och klubbordförande på Uppsala 
universitet. Och ordförande för centrala ungdomskommittén. Och vice 
ordförande för regionstyrelsen. Och kongressombud. Och … 
text: Mattias Dahlgren  foto: Lasse Modin

t
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– Det ska vara heltäckningsmattor i hela 
huset, vilket gör det väldigt jobbigt att stä-
da. Det sliter väldigt mycket på kroppen att 
dammsuga. Vi sa ifrån, så det gick till central 
förhandling, men nu blir det heltäcknings-
mattor ändå. 

– Men vi hade väldigt bra stöd från de an-
dra förbunden i den frågan fast det främst är 
våra medlemmar som drabbas.

De tre styrelserna brukar ha husmöten för att 
hålla koll på olika frågor som dyker upp. Och 
emellanåt har de grillkvällar tillsammans.

– Som ny i rollen som klubbordförande 
skulle jag nog inte klara mig utan kolleger-
na i de andra förbunden. De finns alltid till 
hands om jag har några frågor.

Däremot kan det hända att arbetsgivaren 
försöker så split genom att driva frågor en-
skilt med något av förbunden.

– Men eftersom vi sitter tillsammans här 
så snackar vi alltid ihop oss, så det lyckas 
de inte med.

När det gäller den egna klubben finns det 
en sak hon känner att de måste bli bättre på 
och det är att rekrytera nya medlemmar.

– Vi måste få igång utbildningar och in-
troduktion för nya medlemmar. Vi har varit 
en stor klubb och levt på att alla nyanställda 
går med i facket, men så är det inte längre. 
Så det är något vi måste jobba med, att hitta 

medlemsnyttan och kommunicera den så att 
folk vet när de ska ta till facket.

Ungdomsfrågor är en annan av hennes 
prioriteringar, hon är som sagt ungdomsan-
svarig i regionen, ordförande för CUK och 
representant i LO ung.

– I CUK håller vi nu på att ta fram en hand-
bok för ungdomsansvariga runt om i landet. 
Det ska vara enkelt för dem att sköta det 
uppdraget. Därför har vi samlat ihop goda 
exempel på hur man kan bedriva ungdoms-
arbete. Vi har också lite saker planerade till 
kongressen, men vad det är avslöjar vi då.

Hon ser ungdomsfrågorna som mycket vik-
tiga för Seko och vill se fler aktiva ungdo-
mar i facket.

– I framtiden skulle jag vilja att unga var 
mer aktiva när det gäller avtalsfrågor. Där 
tycker jag att Byggnads och Handels gör ett 
bra jobb som vi bör ta efter. Det kan vara frå-
gor som rätt till heltid, trygga anställningar 
och slopad visstid.

När vi avslutar intervjun är det dags för 
en ny milstolpe i Ellena Papaioannous fack-
liga karriär.

– Nu ska jag gå och skriva under mitt för-
sta avtal som klubbordförande. Vi blev klara 
med lönerevisionen i går kväll, så den ska 
undertecknas nu, säger hon när hon vinkar 
av oss i dörren till Gula villan.

t

Ellena Papaioannou
ålder 33 år.
yrke Lokalvårdare på Uppsala universitet.
bor I Uppsala.
fritid ”Umgås med familj, vänner och min 
grå jako Mira. Jag gillar också att fotografera 
och att vara öl- och whiskynörd. Under säsong 
odlar jag på kolonilotten.” 

t intervju

som nyvald 
klubbordförande på 

Uppsala universitet vill 
Ellena Papaioannou 

satsa på att rekrytera 
fler medlemmar, 

framför allt bland 
ungdomar.
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sista kongressen
för ordförande Rudén och ombudet Rosén
Efter 45 år i branschen är årets 
Sekokongress den sista för väg
arbetaren Krister Rosén. Han ska 
fylla 66 år och går i pension i 
sommar. 

Han vill vara med en gång till för att se till att 
det blir en bra förbundsstyrelse, för en gångs 
skull, som han uttrycker det.

Vad är det för fel på den nuvarande? 
– Den speglar inte hela förbundet, tycker 

jag, men framför allt lyssnar de inte på folket 
därnere, de är inte ute bland medlemmarna, 
gräsrötterna, för att ta reda på vad de vill ha 
ut av facket. De är dåliga på att lyssna, helt 
enkelt. 

Vad skulle de få höra?
– Vad medlemmarna vill med Seko, ska det 

bara handla om avtal och pengar exempelvis. 

Hur ska det gå till?
– Det är lätt och kostar inget att ta sig tid. 

När vår ordförande Janne Rudén var på re-
gionens årsmöte i Växjö stannade han inte 
och pratade med alla. Det blev en stor besvi-
kelse, kan jag säga. 

Krister Rosén anser att Janne Rudén har 
styrt lite väl hårt, med ”dekret” mer än med 
medinflytande. Samtidigt som informatio-
nen brustit. 

– Men han har varit en bra ordförande 
ändå. Särskilt utåt. Han har vågat prata i 
media och sagt en del bra saker. 

Krister Rosén bor i Tranås och har arbetat 
som asfaltläggare i många år. Han började 
1975 och blev facklig på heltid först 2008–
2009. Idag är han huvudskyddsombud på 
NCC Industry, tidigare Roads, och aktiv i 
väg- och banklubben sydost. Han hör till Se-
kos region kontor i Växjö. 

Han älskar att prata med folk, åka runt på 

arbetsplatser och snacka med nyanställda, 
fråga om de är med i facket, höra om deras 
intressen. Det är så Seko kan få medlemmar, 
tror han. Också en viktig fråga för kongres-
sen. Själv har han motionerat om avdragsrätt 
för fackföreningsavgiften.

– Om vi får dra av den spelar det inte så 
stor roll att andra fack har lägre avgift. Då 
blir det lättare att konkurrera, säger Krister. 

Att han är äldst av alla ombud gör honom 
inget. Det känns bra, säger han, eftersom den 
unga generationen är så bra. Många yngre 
värdesätter ledigheten, fritiden, vilket är 
hans främsta lärdom av yrkeslivet. 

– Det är jätteviktigt att inte göra som vi äld-
re gjorde, som tillbringar mer tid med barn-
barnen än vi gjorde med barnen. 

Själv arbetade Krister Rosén periodvis för 
mycket och var borta i veckorna. Han sökte 
till sist  jobb på hemorten. Först fick han nej 
när han sökte jobbet. 

Krister och övriga väg- och banombud får 
en utbildning inför kongressen. Många vet 

inte hur det går till, och kan vara rädda att 
stå i talarstolen.

– Det ska utbildningen råda bot på. Vi ska 
svetsas samman i olika frågor, men är också 
fria att rösta som vi vill under kongressen, 
säger han. Jag ska rösta för det reviderade 
stadgeförslaget om att behålla regionerna, och 
jag ställer upp på förslaget att minska antalet 
ledamöter i  förbundsstyrelsen.

Den 25–27 april har Seko kongress i Stockholm. De 200 ombuden ska ta 
ställning till knappt 100 motioner, välja styrelse och ledning, samt besluta 
om nya stadgar och förbundets verksamhet de närmaste fyra åren. 
text: Karin Lindgren Strömbäck

A inför kongressen 

Kongressen i siffror
 tAntal ombud: 200 
 tMedelålder: 47 år
 tYngst: 24 år
 tÄldst: 65 år
 tAndel kvinnor: 29 procent (26 procent i 

förbundet)
 tAndel män: 71 procent (74 procent i 

förbundet)
 tAndel under 30 år: 6,5 procent (19 procent i 

förbundet)

förbundsstyrelsen 
ska lyssna mer på 
medlemmarna, tycker 
Krister Rosén som gör 
sin sista kongress.
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För tre år sedan gick Upptågets 
klubbordförande Anna Bergström 
en ettårig utbildning i kvinnligt 
ledarskap. Det blev en ögonöppna
re, säger hon. 

– Jag blev medveten om att vi har en hel del 
att jobba med i föreningen, i Seko. Villkoren 
för män och kvinnor är olika och vi släpar 
efter när det gäller hur vi inkluderar män-
niskor, säger Anna. 

Det ledde i sin tur till att lokföraren Anna 
Bergström redan 2015 bestämde sig för att 
skriva motioner till Sekos kongress. Det blev 
sex stycken, alla antagna först av klubben och 
sedan av regionen, Gävle-Dala. Därmed är 
hon en av de flitigaste motionärerna. 

– Jag vill att det ska stå i stadgarna att vi 
är en feministisk och antirasistisk organi-
sation, säger hon. 

I stadgarna står i dag att Seko ska arbeta för 
jämställdhet, men det är inte samma sak som 
att vara feministisk, anser Anna Bergström. 

– Feminist är ett farligt ord för många, det 
ställer större krav på oss att vara feminister 
eftersom det, som jag ser det, talar mer om 
genus. Om den sociala konstruktionen ge-
nus. Och det inkluderar även dem som inte 
vill benämnas som han eller hon. 

I konsekvens med det föreslår Anna Berg-

ström att Seko ska införa pronomenrundor på 
möten, kurser och andra ställen där medlem-
mar möts. Det vill säga alla ska få chans att pre-
sentera sig och berätta hur de vill benämnas. 

– Det är viktigt att få chansen att berätta om 
man vill bli kallad han, hon, hen eller något 
annat pronomen. 

Hon blev jätteförvånad när hon råkade 
höra en debatt där Svenskt näringsliv till-
lämpade pronomenrundor i ett offentligt 
sammanhang.

– Gud, gör de sånt, tänkte jag. Då kan inte 
vi vara sämre. Facket ligger lite efter, tyvärr. 

Varför ligger facket efter i genusfrågor?

– Får jag säga att det beror på patriarkatet, 
säger Anna Bergström och skrattar. 

– Det finns en hel del män som tycker att 
det fungerar bra som det gör. Det kan bli svårt 
att få igenom de här motionerna på kongres-
sen. Vi får väl se. 

Anna har också motionerat om behovet av 
barnomsorg för dygnets alla timmar. Hon 
tycker att det är viktigt att alla kommuner 
har nattöppna daghem, så kallade nattis. Och 
hon vill att Seko driver på politiskt. 

– Upptågets största stationeringsort, Tierp, 
har det inte, exempelvis. Företaget är bra på 
att fixa scheman men det kanske inte alla ar-
betsgivare är. Det kan till och med hindra par 
från att separera, om det betyder att man inte 
kan jobba kvar med oregelbundna arbetsti-
der. Det blir dessutom allt vanligare. 

Att Svenskt näringsliv blev en inspirations-
källa till en av motionerna tycker Anna både 
var lustigt och olustigt. 

Ännu märkligare var det när hon upp-
täckte att ytterligare en motion hade bäring 
på arbetsgivarna.

– Jag har skrivit en motion om att pensions-
inbetalningar borde framgå av lönebeskeden. 
Det är viktig information. När jag kollade vil-
ka arbetsgivare som har det så var Svenskt 
näringsliv en av få, haha. Ja, så kan det gå. 
Man kan tro att jag jobbar åt dem, men det 
gör jag faktiskt inte, tvärtom. 

Till framtida kongresser kanske 
några motioner kommer i talad 
form. Sekos ordförande Janne 
Rudén tror att det skulle under
lätta för många att prata in en 
motion istället för att skriva.

– Vi vill att alla medlemmar ska kunna be-
rätta om sin arbetssituation och föra fram 
att de vill ha en förändring. Det är viktigt att 
ingen hindras av att de inte är så bra på att 
skriva, säger han.

Janne Rudén vill också dämpa de outta-
lade kraven och förväntningarna på hur en 
motion ska se ut. Då tror han att fler motio-
ner kommer in. Till årets kongress är det inte 
ens 100 motioner. 

– Det räcker att motionen kan peka på ett 
prob lem, den behöver inte peka ut lösningen. 
Eller vara väldigt välargumenterad, säger han. 

Kongressen 25–27 april är Janne Rudéns sis-
ta som ordförande för Seko, och han avslutar 
med att lägga fram ett förslag till nya stadgar. 
Ett bra förslag, säger han och får medhåll av 
Sekos förbundssekreterare Anneli Jonsson, 
som för övrigt ställer upp för omval. 

I höstas presenterade förbundsstyrelsen ett 
stadgeförslag som bland annat innebar att re-
gionerna skulle avskaffas. Det var ett uppdrag 
från förra kongressen 2013, som beslutade att 
Seko skulle satsa mer på branscherna. För-
slaget mötte hård kritik, och nu finns ett nytt 
förslag som ska behandlas av kongressen. 

– Det nya är bättre, säger Janne Rudén 
och Anneli Jonsson. Vi får en tydligare or-
ganisation. 

Det nya förslaget har en struktur där re-
gionerna finns kvar, men där den demokra-
tiska basen utgår från klubbarna. Enligt 
förslaget ska alla medlemmar tillhöra en 

klubb, som ska företräda medlemmarna i 
”vått och torrt”.

Förhandlingsorganisationerna ska även i 
fortsättningen ha mandat att förhandla över-
gripande i ett större företag med många klub-
bar, liksom att branschorganisationerna ska 
vara det samverkande organet i branschfrå-
gor. Dessa ägs av klubbarna. 

– På det här sättet täcker vi in alla medlem-
mar, säger Anneli Jonsson. Fördelen med att 
ha kvar regionerna är att de kan samla or-
ganisationen regionalt för arbete med ung-
domsfrågor, studier, jämställdhet och fack-
ligt-politiskt arbete. 

Av de knappt 100 motioner som ska behand-
las av kongressen handlar en tredjedel om stad-
garna. Av de återstående är det ett tiotal som 
får bifall av förbundsstyrelsen. Bland annat 
kravet på att återinföra avdrag för fackfören-
ingsavgift och avskaffande av allmän visstid. 

A inför kongressen 

Avgående styrelsen föreslår nya stadgar

Anna är den flitigaste motionären

Anna Bergström.
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n tema loss of license

Den som blir sjuk kan förlora sitt  jobb
Efter två och ett halvt år som lokförare på CFL cargo 
i Nässjö drabbades Mikaela Schön av en sköldkörtel
sjukdom, med epilepsi som följdsjukdom. Lokförar
licensen drogs in och framtiden kändes osäker. 

Men Peter Furenberg, vd för CFL 
cargo, fann på råd. Mikaela fick 

börja jobba på kontoret. Företa-
get hade vuxit och det fanns be-

hov av mer personal. Ett år efter 
första sjukskrivningen satt Mi-
kaela Schön bakom skrivbordet. 

– I början arbetade jag 75 pro-
cent, men idag, ett och ett halvt 
år senare, jobbar jag full tid, sä-
ger hon. Jag har trafikplanering, 
turlistor och personal som mitt 

ansvarsområde. Och jag delar 
jourtelefonen med kollegerna. 

Godstågsföretaget CFL cargo 
ägs av ett bolag i Luxemburg, som 
i sin tur ägs till 80 procent av sta-
ten i Luxemburg, övriga 20 pro-
cent ägs av ett stort stålföretag. 

Lokförare, ombordare och andra 
i säkerhetstjänst som inte klarar 
hälsokraven kan förlora sin 
tjänst och tvingas söka andra 
jobb. Seko vill ha en försäkring 
som ökar tryggheten för den som 
drabbas.
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Företaget började som BK Tåg, 
det första privata tågföretaget 
i Sverige, och Peter Furenberg 
har varit med från starten. CFL 
Cargo tog över för 6–7 år sedan.

Idag har CFL cargo sitt kontor 
på Storgatan i Nässjö och det är 
här Mikaela har sin arbetsplats. 
Huset är gammalt, men lokalerna 
moderna. I det öppna landskapet 
sitter fyra personer tillsammans, 
vd:n är en av dem. 

Det finns en liten köksdel och ett 
sammanträdesbord med bekväma 
stolar. På Mikaelas skrivbord lig-
ger dokumenten där de ska. På 
datorskärmen syns Trafikverkets 
tåglägessystem. 

En dag i veckan är även en eko-
nomikonsult på plats. Ägaren 
i Luxemburg vill ha ett bokslut 
varje månad. 

Mikaela Schön är fortfarande 
lockad av lokförarjobbet och har 
lämnat in en dispensansökan till 
Transportstyrelsen. I slutet av 
mars är hon kallad till läkarun-
dersökning. Sedan är det bara 
att vänta. 

– Det kan gå igenom. Hoppas. 
Jag mår bra, har en bra medi-
cin och har inte haft något an-
fall sedan december 2014. Det 
borde komma ett besked i slutet 
av april. 

Tanken är inte att Mikaela 
Schön ska gå tillbaka som lok-
förare på heltid, hon vill göra som 
kollegerna på kontoret och köra 
ibland. För att det är kul och för 
att ha kvar kontakten med trafi-
ken och yrket. 

– Jag gillar att det är så varie-
rande. Att köra är så mycket mer 

än att sitta i loket. Vi sköter exem-
pelvis växling och kör radiolok 
på många stationer, säger Mika-
ela, som på sina 2,5 år hann vara 
med om många lyckliga stunder 
men också dramatik. 

Hon körde bland annat det 
tåg som krockade med en gräv-
maskin på spåret vid Hestra för 
några år sedan. Grävmaskinen 
skulle inte ha stått på spåret. 

– Vi kom i en kurva och såg gräv-
maskinen. Vi hann inte bromsa 
tåget utan sprang bakåt i tåget. 
Loket, som blev helt demolerat, 
körde in i maskinen i 80 kilome-
ter i timmen.

Hon hade av en slump en kol-
lega med sig som var på hemväg. 
Mikaela tror att det bidrog till att 
de klarade sig. 

– Vi hjälptes åt att fatta rätt be-
slut. Om vi stannat i loket hade 
vi dött. 

Minnet är starkt men inte av-
skräckande. Däremot var det job-
bigt att bli sjuk, tycker Mikaela. 

Det dröjde en tid innan hon 
fick rätt diagnos. Symptomen 
kom smygande, hon blev trött och 
hade ont i ryggen. Först skicka-
des hon till sjukgymnast men 
det var inget fel på ryggen, det 
var njurarna. 

– Jag fick kämpa för att de skul-
le ta prover och när de väl gjorde 
det fick läkarna en chock. Trots 
att sjukdomen är ganska vanlig, 
särskilt bland kvinnor, var det 
inget de var beredda på. I början 
tänkte jag att det var natt arbetet 
som gjorde mig trött, men jag 
saknade ett hormon.

När Mikaela blev bättre funde-
rade hon på framtiden. Hon hade 
kontakt med jobbet, och för Peter 
Furenberg var det naturligt att ta 
sitt arbetsgivaransvar. Han före-
slog en omplacering till kontoret. 
Han behövde kontorspersonal, 
verksamheten hade vuxit, och så 
skulle han själv kunna koncen-
trera sig på en sak, att vara vd. 

Både Mikaela och Peter säger 
att de gjorde allt jobb själva. I 
kontakten med försäkringskas-
san och arbetsförmedlingen hän-
de inget. Peter hörde sig för om 
det möjligen fanns någon kurs 
Mikaela kunde gå. Arbetsför-
medlingens svar överraskade: 

– ”Nej, vi sysslar inte med sånt”, 
sa de och önskade oss lycka till. 

Mikaela hade turen att bör-
ja under en lugn period i verk-
samheten. Hon hade tid att lära 
sig jobbet. 

– Bara ett halvår senare var det 
betydligt mer att göra. Då hade 
vi tagit över trafik från ett annat 
bolag och det var riktigt rörigt 
en period. 

Idag arbetar hon heltid, skö-
ter korttidsplaneringen av trafi-
ken, ansöker om ad hoc-tåglägen, 
bokar rum åt lokförarna och en 
massa annat. Trafiken sträcker 
sig från Ystad i söder till Sunds-
vall i norr, och nyanställningar 
av förare gör att företaget beslu-
tat ta hjälp av ett turlisteombud 
från lokförarna. 

– Det är en hel del schema-
ändringar, mest för att kunder-
na ändrar sina planer och då är 
det bra att få med lokförarna i 
det arbetet, säger Jan Sandberg, 
trafik- och fordonschef.

För Mikaela Schön fanns en lös-
ning. Hon fick möjlighet att stan-
na kvar. Men för de som inte har 
den möjligheten skulle en försäk-
ring för ”loss of license” vara en 
bra lösning, tycker hon, och vd 
håller med. 

– Jag blev färdig lokförare vå-
ren 2012. Då hade jag studerat i 15 
månader. Det hade inte varit kul 
att söka studiemedel igen 2015. I 
en sådan situation är ett omställ-
ningsstöd bättre, säger Mikaela 
Schön. I bästa fall blir vägen till 
ett annat yrke lite lättare. 

Text: Karin Lindgren Strömbäck
Foto: Tomas Jansohn

Totalt arbetar 600–700 i Europa 
och drygt 20 är anställda i Sveri-
ge, men verksamheten här invol-
verar fler, uppemot 40 personer. 
De sex loken hyrs in och servas på 
tre verkstäder. Loken kör 15 000 
kilometer på drygt två veckor och 
ska in på service efter det. 

Den som blir sjuk kan förlora sitt  jobb
t t t t

t t t t

E
Det kan gå 
igenom. Hoppas. 
Jag mår bra och 

har inte haft något anfall 
sedan december 2014.
Mikaela Schön
lokförare som förlorade sitt 
förarbevis och nu har ansökt om 
dispens för att få köra igen

n tema loss of license

Peter Furenberg.

lokförarbeviset drogs 
in för Mikaela Schön när 
hon blev sjuk häromåret. 
Mikaela hade tur och fick 
andra arbetsuppgifter inom 
företaget.
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En anställd vid Transdev 
blev i höstas uppsagd 
eftersom hen inte klara
de hälsokraven för säker
hetstjänst. 

Företaget ville, enligt facket, inte 
betala uppsägningslön, med hän-
visning till att hen inte kunde 
jobba under uppsägningstiden. 

Nu oroas ST, där den anställda 
var medlem, och Seko på Trans-
dev för att fler anställda på företa-
get och i branschen ska drabbas. 

– Det är fruktansvärt att en 
anställd kan sägas upp och från 
en dag till en annan stå helt utan 
inkomst, säger Lars Nilsson, ST:s 
ordförande på Öresundståg. 

– Det blir ett moment 22 om 

någon sägs upp 
för att hen inte 
klarar säker-
hetskraven och 
sedan inte får 
uppsägnings-
lön för att hen 
inte kan ta ett 
sådant jobb. 

Dessutom måste man ta hänsyn 
till den moraliska biten, hur man 
tar hand om sin personal.  

Arbetsrättsexperter Sekotid-
ningen talat med säger att Trans-
dev kan ha stöd i lagen för sitt  
agerande. Alla fall ska prövas 
individuellt, men om allt annat 
är prövat och den som sägs upp 
inte kan utföra något arbete finns 
ingen laglig skyldighet att beta-
la uppsägningslön, menar Dan  

Holke, LO-TCO Rättsskydd. 
I spåravtalet finns en regel som 

säger att den som sägs upp från 
en säkerhetstjänst av hälsoskäl, 
och inte heller kan omplaceras, 
har rätt till två månaders extra 
uppsägningstid. 

Sekos bedömning är att det är 
underförstått i bestämmelsen att 
det ska vara betald tid. I de allra 
flesta fall tolkas också regeln så, 
vilket betyder att den enskilde 
får uppsägningslön oavsett om 
hen kan arbeta eller inte. 

Sekotidningen har varit i kon-
takt med Transdev som inte vill 
lämna någon kommentar med 
hänvisning till att det är ett per-
sonalärende.

Karin Lindgren Strömbäck

n tema loss of license

Uppsägningslön ingen självklarhet

Dan Holke.

Företagen avgör själva
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”Ford Mustang”-klockan har tillverkats för hand  
i retrostil och fångar in själen hos denna beröm-
da ”ponny-bil”. Ett kvartsurverk i boetten av 
rostfritt stål står för en exakt tidsangivelse. Ur-
tavlan är tillverkad av äkta trä och i mitten syns 
den offi ciella logotypen. Det snygga läderarm-
bandet passar perfekt till klockans design. Bär 
en tuff armbandsklocka som samtidigt förmed-
lar en bit bilhistoria. Beställ armbandsuret ”Ford 
Mustang: En Amerikansk Klassiker” redan idag!

Produktpris:  1.998 kr 
Kan betalas i 3 delbetalningar à 666 kr 
(+ leveransavgift 149 kr)
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•
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•
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•
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•
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Elegant presentask 
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Läderarmband Med en original Mustang logo-
typ med röd-vit-blåa ränder 
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Product
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Company
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Trade Dress used

under license to The
Bradford Group.
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❒ Ja tack, jag beställer armbandsuret 
”Ford Mustang: En Amerikansk Klassiker”
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Mikaela Schön på GFL 
cargo (se föregående 
uppslag) blev av med sitt 
lokförarbevis när hon 
blev sjuk. Hon hade turen 
att bli omplacerad inom 
sitt företag. Men det är 
ingen självklarhet i dag. 

Enligt Seko har det blivit svårare 
att omplacera dem som inte kan 
fortsätta jobba. 

Kraven för att få inneha säker-
hetstjänst skiljer sig åt när det 
gäller olika yrkeskategorier inom 
spårtrafiken. Transportstyrelsen 
utfärdar förarbevis för lokförare, 
efter att den enskilde gått utbild-
ning och klarat den yrkespsy-
kologiska undersökningen och 
hälsokraven. I botten ligger EU:s 
lokförardirektiv.

Till skillnad från för lokförarna 
finns inga ”bevis” att söka för om-
bordpersonal, rangerare, växlare 
eller verkstadspersonal som har 
säkerhetstjänster. Det är varje 
företag som avgör vilka tjänster 
som ska vara säkerhetsklassade. 

Den som innehar tjänsten ska ha 
rätt kompetens och uppfylla de 
hälsokrav som anges i en särskild 
föreskrift. Bland mycket annat 
finns krav på god syn och hörsel.

Det finns hälsokrav även för de 
här tjänsterna, men det är i första 
hand företaget som ska kontrolle-
ra att personalen har kompeten-
sen och hälsan. Transportstyrel-
sen granskar i sin tur företagens 
regler och rutiner för trafiksä-
kerhetsarbetet och gör stickprov 

bland personalen för att kontrol-
lera hälsa och kompetens. 

Förarbeviset kan återkallas om 
lokföraren inte klarar den regel-
bundna hälsoundersökningen, 
som görs av särskilt godkända 
läkare och psykologer. För den 
som fyllt 60 år gäller en årlig un-
dersökning. Det går att söka dis-
pens hos Transportstyrelsen. 

Såväl lokförare som annan  
personal kan också tas ur tjänst 
av sin arbetsgivare, omedelbart 
om så krävs, om personen inte 
anses klara jobbet, exempelvis 
efter en olycka. Innan personen 
får återgå i tjänst måste en läka-
re intyga att det är okej. En rad 
sjukdomar utesluter arbete i sä-
kerhetstjänst.

– Transportstyrelsen kan åter-
kalla lokförarbevis, men i det 
akuta skedet ska företaget agera 
omedelbart om en anställd, oav-
sett yrke, behöver tas ur tjänst 
med anledning av trafiksäker-
het, säger Emma Bengtsson,  
sektionschef på Transportsty-
relsen.

Karin Lindgren Strömbäck

Försäkring 
kan vara  
på gång
En partsgemensam 
arbetsgrupp utreder nu 
hur en lossoflicense
försäkring ska kunna 
utformas och finansieras. 

Ett förslag ska 
presenteras 
innan ett nytt 
avtal för spår-
trafiken teck-
nas sista april.

– Den här 
frågan har le-
gat i våra av-
talskrav i kan-

ske 15 år och långsamt segat sig 
uppåt. Men det var först förra året 
som det tog skruv. Så här långt har 
vi aldrig kommit tidigare, men det 
kan fortfarande stupa på finansie-
ringen, säger Erik Johannesson, 
ordförande för Seko SJ, som repre-
senterar Seko i arbetsgruppen.

Just nu samlar man in uppgifter 
om hur många som kan tänkas 
beröras för att få fram ett unge-
färligt antal. Uppskattningsvis 
handlar det om tio till tolv per-
soner årligen som blir av med sin 
behörighet, en siffra som kan för-
ändras när de fått in alla uppgif-
ter. Sedan är frågan hur många av 
dessa som blir av med jobbet och 
hur många som kan omplaceras.

– Vår uppgift nu är ta fram ett 
förslag som vi tror kan gå igenom 
och sedan lämna över det till för-
handlarna. 

På arbetsgivarsidan är det Al-
megas Pierre Sandberg som för-
handlar spårtrafikavtalet. Han 
vill invänta resultatet från arbets-
gruppen innan han uttalar sig.

– Men om arbetsgruppen visar 
att det är en relevant fråga är vi 
självklart beredda att diskutera 
hur den ska lösas. Om båda par-
ter går in i förhandlingen med god 
vilja och flexibilitet är bara him-
melen gräns för vad vi kan göra.

Mattias Dahlgren

Erik Johannes-
son.

Emma Bengtsson.
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A hälsa 

– Vi jobbar varannan helg och  
ibland har vi långa dagpass så för 
mig som både har häst och tränar 
boxning är det knepigt att få ihop 
livet utanför jobbet, säger Frida 
Thuresson, kriminalvårdare på 
anstalten Vä. 

Hon arbetar på ungdomsavdel-
ningen på anstalten. Här ute på 
slätten utanför Kristianstad finns 
60 sexualbrottsdömda och en ung-
domsavdelning med 20 intagna 
mellan 18 och 21 år. Tio ungdomar 
per avdelning och en grundbe-
manning på tre personer. 

– Den ökade bemanningen som 
infördes för två år sedan är bra 
för verksamheten, men jobbig 
rent schemamässigt. Vi gick från 
att arbeta två av fem helger till 
varannan helg, och fick dessutom 
långa pass, säger Frida. 

Hon bor fem mil ifrån jobbet 
och hinner varken med box-

ningsträningen eller sin häst 
som hon tävlar fälttävlan med 
som hon skulle vilja. 

Varannan helg är vikt åt ar-
bete och under vardagarna kan 
hon ibland börja klockan sju och 
sluta sju på kvällen. 

– Man är helt slut i huvudet när 
man kommer hem. Arbetet på 
ungdomsavdelningen är väldigt 
intensivt, men jag trivs med det. 

Det sociala livet får stå tillba-
ka. Vid tjejträffar som börjar vid 
sextiden med gemensam mat-
lagning dyker Frida ibland upp 
först vid åtta. 

– Ibland tar jag ett par timmars 
semester för det är så trist att 
dyka upp när allt är igång, Men 
det kan jag ju inte göra varje gång. 
Jag tror att man anpassar sin fri-
tid efter schemat så mycket att 
man inte ens tänker på det själv. 

– Men det är inte våra chefer 

här i Kristianstad som sätter 
stopp för ett bättre schema utan 
vi har ett bemanningsmål från 
huvudkontoret som gör att vi inte 
kan göra några större föränd-
ringar på grundschemat. Che-
fen på ungdomsavdelningen är 
väldigt mottaglig för förslag på 
förändringar, men vi hade be-

hövt vara fler personer i grund-
schemat för att kunna jobba färre 
helger och kortare dagar. 

Personalen har ett så kallat 
PPA-system. Det innebär att de 
får fylla i när de vill jobba och när 
de vill vara lediga i tioveckorspe-
rioder. Men oavsett det jobbar de 
varannan helg och åtminstone ett 
riktigt långt arbetspass i veckan. 

– Vi hjälps åt och alla är väldigt 
lyhörda för varandra – annars 
skulle det inte fungera.

Hennes kollega Birthe Bekke 
är sjukskriven på halvtid efter 
att ha drabbats av utmattnings-
symptom. 

– Jag kan inte säga att det nya 
schemat är enda orsaken men 
visst bidrog det. Jag har känt en 
ständig trötthet och en stor del 
av min tid har gått åt till åter-
hämtning. Att jobba varannan 
helg slår sönder det sociala livet. 

nytt schema gjorde tillvaron  svårare

E
Vi gick från 
att arbeta två 
av fem helger 

till varannan helg, och 
fick dessutom långa 
pass.
Frida Thuresson  
kriminalvårdare på anstalten vä

kriminalvårdare 
Frida Thuresson tycker 
att det sociala livet har 
drabbats av de nya 
arbetstiderna på jobbet.
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nytt schema gjorde tillvaron  svårare
Jag har mina barn i en stad en bit 
bort och när jag åker till dem är 
det bara en ”ledig” helg kvar i 
månaden till övriga sociala kon-
takter. Men som tur är älskar jag 
jobbet och att vi har möjlighet att 
önska hur vi vill jobba. Det blir ju 
inte alltid som man vill men man 
har ändå möjlighet att påverka. 

Birthe säger att oavsett om man 
slutar sent eller tidigt måste man 
kanske lägga sig tidigt eftersom 
man börjar sju och ska upp vid 
femtiden. 

– Drömmen är ju fler lediga hel-
ger och inte så långa arbetspass. 

För Frida skulle det var ulti-
mat att jobba var tredje helg. Men 
även två helger av fem – som de 
hade förut – skulle fungera. 

– Då hinner jag med mitt and-
ra liv också.  

Text: Birgitta Forssell
Foto: Fredrik Persson
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Påverkar ditt arbetsschema ditt liv utanför jobbet?

Mikael Malmborg
tågväxlare, Malmö
– Jag går på ”skubben” 
och har oregelbundna 
tider. Och klart att det 
påverkar mitt liv. Jag kan 
börja 04.30 och jobba till 
12.20 eller sent en kväll. 
Allt tar stryk: humöret, 
familjen, sömnen, maten 
och kroppen.

David Henriksson
polis, Malmö 
– Ja, det gör det ju. Jag 
har treskift så den här 
veckan jobbar jag kväll, 
kväll, dag, ledig, natt, 
natt, sovdag. Jag träffar 
min sambo sporadiskt 
och schemat är oförut
sägbart. Dessutom 
jobbar jag ofta över och 
kommer sällan hem i tid.  

Alexandro Pugna
lokförare, Hästveda 
– Det påverkar så klart 
massor men man får 
anpassa sig till det 
bara. Idag arbetar jag 
exempelvis från klockan 
14 till 24 och det är olika 
tider olika dagar. Jag har 
både fru och barn och 
hund också, så visst får 
man kompromissa.

Jocke Premberg
lokförare, Kristianstad
– Det är det största 
arbetsmiljöproblemet. 
Jag har valt att alltid 
jobba kväll eller natt och 
det funkar bra för mig. 
Det är jobb som gäller 
under jobbperioder och 
sedan kommer ett sjok 
lediga dagar då jag kan 
vila upp mig. 

Spelar arbetsschemat 
någon roll för välbefin-
nandet? Vi frågade 
Samuel West, psykolog 
och forskare vid Lunds 
universitet. 

– Ja absolut, och många 
föredrar regelbundenhet 
och att de enkelt kan se när 
de jobbar eller är lediga.
Är det nyttigare med ”åtta till fem-jobb” än med 
mer röriga scheman med helger och kvällar?
– Ja, för de flesta människor är det nog det. 
Tål yngre personer ryckiga scheman bättre?
– Ja, de har lättare att sova på olika tider och dessutom 
slipper de ta hänsyn till familj och barn. De har ju ofta 
också ett annat socialt liv som gör att de kan ta en öl 
eller träna med en kompis på en måndagseftermiddag. 
Vad händer i kroppen när man 
arbetar oregelbundet?
– Man får ofta sämre sömn, äter fel 
och på fel tider. En farlig fälla är att 
man inte använder sina lediga dagar 
till återhämtning utan försöker hinna 
med allt då istället. Glöm det och sov! 

Finns det andra problem?
– De vanligaste är de sociala proble
men. Man arbetar när andra är lediga, 
och ska man exempelvis gå en kurs 
kan man kanske vara med tre av tio 
gånger och då tappar man lusten helt. 
Spelar det roll hur man äter?

– Ja, kroppen vill alltid att man äter 
som om man arbetade dag. Inte 
middag mitt i natten, alltså. Och så 
behöver man solljus och det är inte 
alltid så lätt i det här landet. 
Vilka varningstecken finns det?
– Röd flagg direkt om man klarar sig på 3–4 tim

mars sömn och somnar med hjälp av 
sömntabletter. Eller att man tappar sitt 
sociala liv och familjelivet blir lidande 
eftersom man alltid jobbar när det är jul, 
midsommar eller något annat kul. Då 
finns det en risk att man gradvis sjunker 

ner i en depression. 
Hur ska arbetsgivaren bäst lägga ett schema?
– Genom att fråga hur medarbetarna vill ha det. Visa 
vilka tider som behöver fyllas upp med folk och låt de 
själva välja. Det brukar alltid vara den bästa metoden. 
Är människan beroende av regelbundenhet?
– Ja, det är nog eftersträvansvärt både psykiskt och 
fysiskt även om det kan låta tråkigt. Men det ger 
struktur och möjlighet att planera sin tid.
Är människor olika lämpliga för scheman med 
oregelbundna tider?
– Ja, absolut. Det finns de som stortrivs med det och 
de som inte klarar av ryckighet. De som klarar det 
älskar ofta känslan av att vara ledig en vardag och 
exempelvis handla utan att trängas 
med alla.  
Hur arbetar du själv?
– Totalt oregelbundet. Jag ser ingen 
skillnad på fritid och jobb men jag har 
valt att arbeta så. 
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Bäst att låta medarbetarna välja

Samuel West.

A hälsa 
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t kultur Skicka in dina jobbilder till Sekotidningens fototävling! 
Dessutom bjuder vi på några aktuella boktips.

De två väninnorna 
lever skilda liv
den som stannar, den som går 
Elena Ferrante, Norstedts

n När den tredje 
boken om barn
domsvännerna 
Elena och Lila från 
Neapel börjar har 
de båda vännerna 
nått vuxen ålder.

Elena har klättrat 
på den sociala stegen genom sin 
utbildning och det stundande gif
termålet med professorn Piet ro.

Lila sliter på charkuterifabri
ken till en låg lön och är som de 
flesta kvinnorna där utsatt för 
sexuella trakasserier. Hon en
gagerar sig fackligt för att för
söka ändra på villkoren och sin 
situation.

Utanför jobbet lever Lila sitt liv 
med Enzo och sin son Gennaro. 

Elisabeth Sundell

Kriminella bröder 
kämpar på
en bror att dö för 
Roslund & Thunberg, Piratförlaget

n När Leo var 14 år 
var det sista gång
en han torkade upp 
blodet och städade 
undan efter pap
pans misshandel 
av mamman. För 

denna misshandel fick pappan 
fängelse och Leo bestämde sig för 
att ta hand om sina småbröder. 
Att ”ta hand om” innebar små
stölder till att börja med. 

Genom åren har alla bröder
na suttit i fängelse för grova rån. 
De yngre har avtjänat sina straff 
innan Leo nu kommer ut. Vincent 
och Felix planerar sina liv för att 
bli hederliga, medan Leo knappt 
hinner utanför fängelseportarna 
innan han drar upp planer för det 
perfekta brottet. 

Kuppen går inte riktigt som 
planerat och Leo försöker få hjälp 
av sina bröder, som inte vill del
ta. Misstaget bjuder in kriminal
kommissarie John Broncks som 
har ett personligt motiv att blan
da sig i Leos kriminella hand
lingar. 

Elisabeth Sundell

Från jeans och tröja 
till extrem islamism
två systrar 
Åsne Seierstad, Albert Bonniers 
förlag

n Det här är berät
telsen om två till 
synes helt vanliga 
tonårssystrar, Ayan 
och Leila, som en 
oktoberdag för
svinner från sitt 
hem utanför Oslo.  

Till slut hör tjejerna av sig för 

att meddela att de är på väg till 
Syrien för att ”hjälpa till” i kriget 
mot Assadregimen. 

Chockbeskedet sliter hårt på 
föräldrarna Sadiq och Sara. De 
har kommit från Somaliland och 
bor nu i Sandvika strax utanför 
Oslo med sina sex barn. Dött
rarna Ayan och Leila är dukti
ga i skolan, har kompisar. Hur 
kunde det bli så här, att de från 
att ha gått i jeans som andra ton
åringar plötsligt börjar med hel
täckande niqab?

Vi får följa den radikaliserings
process tjejerna går igenom. Dött
rarna har gått i koranskola där 
den nya imamen lärde ut en ex
trem tolkning av islam.

Den psykiska påfrestningen 
och alla pengar pappan får lägga 
ner på kampen för att försöka få 
tillbaka sina döttrar bidrar till att 
han själv är nära att gå under. 

Elisabeth Sundell

Vad gör du och dina 
arbetskamrater egentli-
gen på jobbet? Hur ser 
din arbetsplats ut?  
Det har du chansen att 
visa i Sekotidningens 
fototävling ”Mitt jobb”. 

Det enda kravet är att bilden på 
något sätt ska ha anknytning till 
jobbet. Tänk på att bilden ska gå 
att trycka, så den får inte vara 
för liten. 

Har du inte någon kamera, an
vänd mobilen, men kom ihåg att 
vrida den ibland så att inte alla 
bilder blir stående på höjden.

Om dina arbetskamrater kom
mer med på bild, måste de säga 

ok. Ibland kanske även arbets
givaren måste göra det.

Mejla dina bilder till redak
tionen@sekotidningen.se. Döp 
mejlet till Fototävling. Frågor om 
tävlingen kan du skicka till sam
ma adress. Vi kan bara ta emot 5 
MB per mejl men det går bra att 
skicka flera. 

Vinnarna presenteras i Seko
tidningen nummer 4 i år, men vi 
kommer att presentera ett urval 
av bidragen vartefter de kommer 
in, så håll koll på Sekotidningens 
Facebooksida och på Instagram.

Vinnarna utses av redaktionen 
tillsammans med den prisbelönta 
fotografen Jens Olof Lasthein. Vin
narna får äran att bli publicerade 
och får dessutom varsin trisslott. 

Var med i vår 
nya fototävling 

foto: stefan lindblom,  
jens olof lasthein, tommy andersson,  

aline lessner, anna-lena lundqvist 

t boktips

Slitstyrka på jobbet
JOBMANS arbetskläder riktar sig till professionella  yrkesmän och kvinnor. Så har det varit sedan 
1975 och slitstyrkan har alltid varit vårat adelsmärke och kommer alltid att vara det. I kombination 
med nya funktioner och modern design gör det också dig slitstark på jobbet. 
Oavsett hur trenderna går är vi övertygade om att hög kvalitet alltid kommer att vara modernt.

Hitta din återförsäljare på www.jobman.se
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En septembermorgon 2005 varslas klubbord
föranden och tunneltågföraren Per Johansson om 
avsked och stängs omedelbart av från arbetet på 
grund av illojalitet mot företaget. Nu är han tillbaka 
i förarhytten.

text: Mats Andersson  foto: Pernille Tofte

avskedad 

Det är nog rätt få Sekomed lemmar som har fått 
en egen sång. Per Johansson är en av dem. När 
arbetsdomstolen (AD) inledde sin förhand
ling om hans avsked en gråkall februaridag 
2007, då satt Jan Hammarlund utanför entrén 
och sjöng om ”Arbetarhjälten i Tunnelbanan”  
i sällskap av några demonstranter.

Då hade det gått åtta år sedan SL, Stor
stockholms lokaltrafik, gav upp driften av 
tunnelbanan. Bolaget köps 1999 av franska 
CGEA AB, som därmed och utan upphand
ling blir tunnelbaneoperatör. CGEA blev 
sedermera Connex, som blev Veolia, som 
nu är Transdev.

När Per Johansson valdes till klubbord
förande var Connex klubbens motpart, ett 
företag som enligt Johansson tog allt för lätt 
på säkerheten, både för de anställda och för 
resenärerna. 

Här börjar resan som slutade med avsked 
för ordföranden i klubb 119. När vi nu träf
fas för att tala om vad som hände efteråt  har 
det gått drygt tio år sedan vi sågs. Håret har 
en annan nyans men annars är det till synes 
samma person idag.

Jag frågar hur han egentligen upplevde hela 
situationen som kulminerade med avsked 
och närmast ett karaktärsmord i vissa mass
medier, att vara han som hotade och kallade 
chefer för grisarslen, enligt Aftonbladet, vil
ket han enligt egen utsago aldrig gjort.

– Jag sov gott om nätterna, var inte på
verkad. 

– Hela vår klubb var duktig på löner,  
arbetstidsregler och på arbetsmiljö. Men vid 
varje förhandling började arbetsgivarna all
tid med ett nej, de vågade aldrig köpa våra 
resonemang.

Per Johansson räknar upp alla de frågor 
som det blev strid om.

– Framrutorna som gick inåt, när de borde 
gått utåt på grund av skaderisken vid olyck

or. Men nej, nej, sa Connex, ge dem inget.  
Vi tog upp partiklarna i tunnelbanan. Ing
en fara, blev svaret. Men det är fortfarande 
problem.

Connex fick slutligen ett föreläggande  
för fönsterrutan med vite om en miljon kro
nor.

Per Johansson nämner fler frågor som klub
ben drev, dörrar vid perrongen, som nu är 
på gång. Bristen på AC i hytten, monitorer 
i taket som satt fel, tågen som började brin
na, med mera.

– Vi hade bra idéer. De handlade ju inte om 
att plocka ner månen precis, men inget av det 
vi föreslog genomfördes.

Medan Per Johansson tyckte att han var 
en pragmatisk förhandlare som tog kam
pen, började Connex samla i ladorna in
för det som skulle sluta med hans avsked. 
På deras lista fanns bristande lojalitet med  
företaget, kränkningar av både chefer och 
arbetskamrater, hot.

– Jag kämpade bara för säkerheten. Många 

A vad hände sedan? ”Jag har inte tänkt på 
avskedet från Connex på många år. Jag fick det 
bättre till slut, ungefär samma jobb men med mer 
betalt.” 

Per Johansson  
fick upprättelse
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av frågorna vi drev på Connex kom också upp 
när jag jobbade på pendeln, men där hade 
pendelklubben lättare att få gehör.

Under åren i början av 2000-talet var mot
sättningarna tydliga och hårda på tunnel
banan, med en kritiserad men stridbar arbets
givare å ena sidan och ett minst lika stridbart 
fack å den andra. 

Och det fanns de som kände olust inför  
situationen, både bland anställda och chefer, 
och som inte var överens med sina respektive 
företrädare och deras metoder.

När striden slutligen hamnade i AD kri
tiserades Connex för att de avskedat en för
troendevald, som ju ska ha starkare anställ
ningsskydd. 

Seko inledde en kampanj för yttrande
frihet på arbetsplatserna, som nog mer ska 
ses som ett stöd för principen än för Per  
Johansson. 

Till och med dåvarande statsminister  
Göran Persson talade i riksdagen om be
hovet av meddelarfrihet för anställda i  

privata företag som finansieras med skatter.
– Det blev lite David mot Goliat.

Till mångas förvåning vann Connex i AD, 
och Seko som drivit fallet stod där med rätte
gångskostnaderna.

– Det var lite overkligt på rättegången 
med alla lögner. Men jag hade inte någ
ra förväntningar från början. Det 
låg inte i mina händer. AD är inte 
en domstol för oss arbetare, och  
deras dom var inte något kvitto för 
mig, säger Per Johansson som tycker 
att hans före trädare skulle ha drivit 
hans sak hårdare och att fakta som 
talade för honom inte kom fram.

ADdomen bekräftade inte bara 
avskedet. Efterverkningarna hängde 
i under några år.

– 2006 började jag lokförarutbild
ning med löfte om jobb på Stockholms
tåg. De visste ju vem jag var, ändå  
skulle jag få börja direkt efter utbild
ningen. 

10 
oktober 2005 | sekomagasinet

Så tvingades  
Klockan 9.30 torsdagen den 29 september kallades Per Johansson till 

Connex vd, Pelle Svensson. Där varslas Per om avsked. 

sysslat med, säger Per. Och allt jag gjort 

har varit godkänt av klubbstyrelsen. I 

många frågor har jag haft en annan syn, 

men måste ändå driva frågan. Vi involve-

rar medlemmarna i arbetet. Vi är en arbe-

tarrörelse, inte en elitrörelse.

CONNEX ANSER ATT Per Johansson är ett 

”arbetsmiljöproblem”. Lite ironiskt, ef-

tersom klubben och dess ordförande har 

satsat hårt på just arbetsmiljön.

Per Johansson nämner arbetstider, de-

lade turer, lön och arbetsmiljön i hytten 

som exempel på frågor där man har 

haft framgång.
– Det är många 

frågor som är ganska enkla. Men vi tar 

fråga för fråga, som när man skivar en 

brödlimpa.
Efter avskedet har det varit en massiv 

uppslutning bakom Per Johansson.

– Alla reagerar i fackföreningsrörelsen 

på att vi inte har något reellt skydd om 

arbetsgivaren bestämt sig. Jag har alltid 

haft tilltro till arbetarklassens solidaritet 

och det har visat sig stämma. Jag vet att 

jag inte är älskad av alla men några av dem 

har visat sitt stöd. P

Illojal mot företaget och kränkande mot ar-

betskamrater. Det var domen från Connex. 

Att Per Johansson är stridsvillig klubb-

ordförande för tunneltågförarna hade 

inte med avskedet att göra – enligt Con-

nex. Per Johansson fnyser.

– Jag sitter ju inte och förhandlar som 

Per Johansson. Och det jag har gjort har 

jag ju gjort som klubbordförande.

– Jag hade inte i min vildaste fantasi 

trott att jag skulle bli avskedad. Jag skrev 

ett svar på ett personalmeddelande. Det 

fi ck nog fi ck bägaren att rinna över.

PERSONALMEDDELANDET hävdar att Con-

nex har ett gott säkerhetsarbete. I 

sitt svar tillbakavisar Per Johans-

son påståendena på punkt efter 

punkt. Dessutom – och det är 

ytterligare en av grunderna för 

avskedet – går han ut med sitt 

svar till alla dem som fått per-

sonalmeddelandet. 
Illojalitet mot företaget kallas 

det av Connex, och för att styrka 

att Per Johansson är illojal presen-

terar företaget två pressmeddelan-

den där klubbordföranden riktar hård 

kritik mot säkerheten på tunnelbanan. 

Per Johansson tycker själv att det är ett na-

turligt sätt att agera när man inte anser sig 

få gehör hos arbetsgivaren.

Connex har också angett en rad person-

liga orsaker till avskedandet.

– Men jag är inte alls orolig för de punk-

terna. Att jag argumenterar hårt blir att 

jag hotar. Men vi har våra roller och jag 

kan ju inte sitta och lalla i förhandlingar. 

Men om jag hotat skulle jag inte ha fått 

igenom något.

CONNEX GÖR ALLT FÖR ATT peka ut perso-

nen Per Johansson och SL:s vd har sagt 

att Per driver en egen kampanj.

– Medlemmarna förstår precis vad jag 

 Text mats andersson
  mats.andersson@seko.se

 Foto  per asplund
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 Per att sluta
upp i arbetsdomstolen om så krävs.

– Jag tolkar Connex beslut som om 

att de vill ha tyst på fackliga röster som 

är kritiska mot företagets agerande i ett 

antal frågor, i detta fall allvarliga arbets-

miljö- och säkerhetsbrister. Istället för 

att med kraft åtgärda bristerna vill man 

uppenbarligen tysta kritiken, sä-

ger Janne Rudén.

När Connex varslade om avsked för ord-

föranden i klubb 119 började protesterna 

strömma in. Bland annat från Internatio-

nella transportarbetarfederationen, ITF, 

som kräver att Per Johansson får behålla 

jobbet. P

”En attack mot hela fackföreningsrörelsen”

Beslutet att säga upp Per Johansson är en 

attack mot hela fackföreningsrörelsen, 

säger Sekos förbundsordförande Janne 

Rudén i en kommentar.

Seko kräver att Per Johansson återan-

ställs och det kommer man att kräva ända 

SEO0508s10_11.indd   11
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Dåvarande Sekomagasinet skrev om Per Johansson i 

oktober 2005.

för drygt tio år sedan 
fick klubbordförande Per 

Johansson sparken från sitt 
jobb på dåvarande Connex. 
Idag är han på väg till ett 
nytt jobb på Traindrivers  

som lokförare och  
personal administratör.

– Men samtidigt som slutskrivningen  
rättades fick jag besked om att Stockholmståg 
tog tillbaka sitt löfte, med hänvisning till en 
”samlad bedömning”. Det var SJ:s och SL:s 
ledningar som satte press på dem. Vi hade  
visserligen bara en muntlig överenskom
melse, men jag hade ju inte sökt något annat  
jobb. 

Trots Stockholmstågs ”samlade bedömning” 
kom Per att jobba åt dem under två år, som 
inhyrd lokförare anställd av Traindrivers, 
ett företag som hyr ut lokförare. 

– Under fyra dagar körde jag Upptåget åt 
SJ. Men när de upptäckte vem som körde sa 
de stopp, de ville inte ha mig, uppenbarligen 
var jag svartlistad där.

2011 fick Traindrivers egen trafik och Per 
Johansson, den fackliga aktivisten, blev tra
fikchef, som också körde tåg när det behöv
des.

För att göra en lång och ekonomiskt avan
cerad historia kort hamnade Per Johansson 
på Rush rail, där han kom att sitta i förhand
lingar med Seko som motpart.

– Det var lite kluvet att sitta på andra si
dan bordet. Men det kan ju bli en winwin 
situation i förhandlingar. Alla ska bli gla
da! Det hade Connex insett om de inte bara 
sagt nej. 

Men så gick Rush rail i konkurs, enligt Per 
Johansson till viss del beroende på en av 
ägarna, investmentbolaget Bure. 

– De var småpojkar som lekte med and ras 
pengar, de gamla löntagarfonderna.

– Det fanns en enorm entusiasm och folk 
trivdes på företaget. Men det är svårt att vara 
liten i den här branschen.

Nu har Per Johansson lönegaranti efter 
konkursen på Rush rail, sedan väntar en ny 
anställning på Traindrivers, som lokförare 
och HR, personalman. Men det kommer  
mer att handla om administration än att 
vara chef.

– Jag har inte tänkt på avskedet från  
Connex på många år. Jag fick det bättre till 
slut, ungefär samma jobb men med mer be
talt.
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Ersättning från oss på a-kassan under 60 
veckor samtidigt som du jobbar deltid. Det är 
resultatet av de nya deltidsreglerna som 
träder i kraft den 15 maj i år. Vinnar-
na? De flesta som jobbar deltid. 

I januari beslutade riksda-
gen att de nya deltidsreglerna  
införs från och med 15 maj 
i år. 

För dig som jobbar deltid 
innebär det att du kan få er-
sättning parallellt med att 
du arbetar under 60 veckor 
– oavsett hur många timmar 
du jobbat per vecka. 

När dina 60 veckor är för-
brukade försvinner din möj-
lighet att arbeta deltid sam-
tidigt som du får ersättning 
från oss under resten av din 
pågående ersättningsperiod.

För dig som redan har ar-

betat deltid un-
der din pågåen-
de ersättnings-
period kommer vi 
på a-kassan att räk-
na om antalet förbrukade 
deltidsdagar till förbrukade 
veckor i stället.  

Cecilia Lundqvist

Nya bättre regler för deltidare

 D
et är med blandade känslor jag 
skriver den här krönikan, som 
är den sista som Sekos för-
bundsordförande. Jag kommer 
att lämna över till nya krafter 
vid Sekos kongress i april. 

Jag tillträdde som förbun-
dets ordförande 2002, en tid då vi på allvar 
började märka effekterna av avreglering-

en och privati-
seringarna som 
tog fart under det 
borgerliga styret. 
Många av våra 
medlemsgrupper 
drabbades hårt, 
tiotusentals jobb 

försvann eller omvandlades, ”outsourcing” 
blev ett modeord, anställningarna blev allt 
otryggare och arbetsmiljön blev sämre. 

Det var en turbulent tid och vi i Seko äg-
nade mycket kraft och energi åt att förhindra 
företagens hänsynslösa vinstjakt. Vi drev 
tidigt kampanjer mot avregleringarna och 
myntade uttrycket ”reglera avregleringen”. 
Jag är övertygad om att vi har bidragit till att 
bromsa delar av denna utveckling. 

Vi har lyckats stärka våra centrala avtal 
och sett till att medlemmarna fått en reallö-
neutveckling, och bibehållit värdena i våra 
kollektivavtal. Många försök har gjorts att 
urholka och förminska vikten av det som är 
vårt kännetecken, nämligen starka kollek-
tivavtal.

Visst, det har genom åren varit många 
hårda ord med såväl motparter som politi-
ker och ministrar. Det har i vissa perioder 
varit tufft att driva opinionsbildning och 
ställa sig högst upp på barrikaden. Men ett 
av de viktigaste uppdrag vi har är att sätta 
medlemmarnas frågor på dagordningen. 

Tiden i Sekos förbundsledning har varit 
väldigt givande och stimulerande. Samti-
digt som det känns lite annorlunda att av-
sluta detta kapitel i mitt liv, vet jag att styr-
kan i Seko finns kvar och att den styrkan 
sitter i alla er därute. Jag vill tacka er alla 
som varit med mig på denna resa under 
dessa år. Vi ses på barrikaderna! 

Nu tackar  
jag för mig

t sekosidan jannes krönika, a-kassan, sekokontakt

E
Det är med 
blandade 
känslor 

jag skriver denna 
krönika.

Janne Rudén
förbundsordförande seko

krönika

Kontakt med Seko
Sekos förbundskontor  
08-791 41 00
Box 1105  
111 81 Stockholm
Besök: Hagagatan 2
www.seko.se,  
seko@seko.se
Förbundsordförande:  
Janne Rudén

A-kassan för Service  
och Kommunikation
020-678 000
Box 1149  
111 81 Stockholm
Besök: Barnhusgatan 6
akassan@seko.se

Seko Direkt
0770-457 900
sekodirekt@seko.se

Regionkontor
Luleå
Västerbottens och Norrbot-
tens län
Hermelinsgatan 23 B
972 31 Luleå
0920-23 66 30
norranorrland@seko.se

Umeå
Västerbottens och Norrbot-
tens län
V Norrlandsgatan 11 B
903 27 Umeå
0920-23 66 30
norranorrland@seko.se

Sundsvall
Västernorrlands och 

Jämtlands län
Södra Järnvägsgatan 31
852 37 Sundsvall
060-64 14 00
mellannorrland@seko.se

Örebro
Värmlands, Gävleborgs, 
Dalarnas samt Örebro län
Riagatan 51
702 26 Örebro
019-17 76 80
vastrasvealand@seko.se

Stockholm
Stockholms och Gotlands 
län
Box 1032
171 21 Solna
Besök: Skytteholmsvägen 2
08-454 84 00
stockholm@seko.se

Norrköping
Östergötlands, Väst-
manlands, Upplands och 
Södermanlands län
Box 680
601 15 Norrköping
Besök: Luntgatan 28, 1 tr
011-20 25 60
mellansverige@seko.se

Göteborg
Västra Götalands samt 
Hallands län
Fjärde Långgatan 48, 7 tr
413 27 Göteborg
031-42 94 90
vast@seko.se

Växjö
Jönköpings, Blekinge, 
Kalmar samt Kronobergs län
Södra Järnvägsgatan 8
352 34 Växjö
0470-72 75 30
sodra@seko.se

Malmö
Skåne län
Derbyvägen 6 A
212 35 Malmö
040-660 33 00
skane@seko.se

Regioner
Seko Norra Norrland
Hermelinsgatan 23 B
972 31 Luleå
0920-23 66 30 
norranorrland@seko.se

Seko Mellannorrland
Södra Järnvägsgatan 31
852 37 Sundsvall
060-64 14 00
mellannorrland@seko.se

Seko Västra Svealand
Riagatan 51
702 26 Örebro
019-17 76 80
vastrasvealand@seko.se

Seko Gävle-Dala
Södra Kansligatan 26
802 52 Gävle
019-17 76 80
gavledala@seko.se

Seko Stockholm
Box 1032
171 21 Solna
08-454 84 00
stockholm@seko.se

Seko Mellansverige
Box 680  
601 15 Norrköping
011-20 25 60
mellansverige@seko.se

Seko Väst
Fjärde Långgatan 48, 7 tr  
413 27 Göteborg
031-42 94 90
vast@seko.se

Seko Södra
Södra Järnvägsgatan 8
352 34 Växjö
0470-72 75 30
sodra@seko.se

Seko Skåne
Derbyvägen 6 A
212 35 Malmö
040-660 33 00
skane@seko.se

Seko Sjöfolk
Fjärde Långgatan 48, 7 tr
413 27 Göteborg
0770-457 950
sjofolk@seko.se

Sekos webbadresser till 
regioner, bransch- och 
förhandlingsorganisation 
https://ww.seko.se/om-oss/
kontakt/

Deltidsregeln
Drygt 50 000 personer i Sverige berörs av förändringen som 
ger bättre villkor för de flesta som arbetar deltid. Den nya 
regeln ersätter den nuvarande så kallade 75-dagarsregeln, 
där den som arbetar deltid endast har rätt till 75 ersätt-
ningsdagar i kombination med arbete per ersättningsperiod. 

A-kassan
informerar
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Vad gör du på jobbet?
– Det är väldigt varierat. Dels reparationer av pumpar, 
ventiler och sådant, dels förebyggande underhåll som kon-
troller och smörjning. På somrarna, när fjärrvärmepum-
parna är avstängda, jobbar jag som arbetsledare för en-
treprenörerna vi tar in för revisioner (underhållsarbete).
Hur länge har du jobbat?
– Jag gjorde praktik här sista året på gymnasiet, 2008. 
Sedan dess har jag jobbat här, först som inhyrd men se-
dan 2015 som fast anställd.
Vad har du för arbetstider?
– Normalt jobbar vi 7–16, måndag till fredag. Var sjätte 
vecka har man beredskap, då man får åka om något går 
sönder på andra tider. På sommaren blir det extra myck-
et, så jag brukar ta mer semester på vintern. 
Åker du till solen då?
– Nja, man blir rätt less på värmen när man jobbar på ett 
värmeverk. Som värst på sommaren kan det vara uppåt 
70 grader på vissa ställen i pannhuset.
Vad är det bästa med jobbet?
– Problemlösning och att det är så omväxlande. Jag vet ofta 
inte vad som väntar under dagen och det gillar jag. Och vi har 
väldigt bra sammanhållning mellan alla yrkeskategorier.
Vad är det sämsta?
– Det är en ganska riskfylld arbetsmiljö med gaser, kemi-
kalier och andra farliga ämnen. Men arbetsgivaren satsar 
mycket på skyddsutrustning och att förebygga riskerna.

Text: Mattias Dahlgren
Foto: Anna Simonsson

n mitt jobb mekaniker/montör

”Man blir rätt 
less på värme”

namn Oskar Nordmark.
yrke Mekaniker/ledande montör på Fortums kraftvärmeverk 
i Högdalen, Stockholm.
ålder 26 år.
bostad Lägenhet i Tullinge.
fritid Träning, bil- och båtmek och segling.
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n korsordet nummer 02.2017
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Korsordet 02.2017
Nya priser! Ett presentkort à 400 kr på Adlibris och fem presentkort  
à 200 kr delas ut. 
Skicka lösningen till Sekotidningen, Box 1102, 111 81 Stockholm.  

Senast den 18 maj 2017 vill vi ha din lösning. 
Märk kuvertet Korsordet 02.2017.

Namn

Adress

Postadress

Vinnare 06.2016
Första pris, presentkort 400 kronor, 
Adlibris
Göran Pettersson, Halmstad
 
200 kronor vardera i presentkort, 
Adlibris 
Sture Andersson, Ystad
Mats Jonsson, Sundsvall
Inga-Lill Mattsson, Göteborg
Ulla Jansson, Almunge
Inga Malmström, Nässjö

Lösning 06.2016
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Vad är viktigt att 
skriva i samboavtal?
n Jag och min sambo har två 
barn. Häromdagen satt jag i 
lunchrummet och pratade om 
min situation. Min kollega gav 
mig rådet att skriva ett sambo-
avtal så att vi sitter säkert i huset 
om något skulle hända någon av 
oss. Vi vill sitta i ”orubbat bo”. 

Vad är viktigt att skriva i ett 
sådant samboavtal och kan man 
skriva det själv?

Anneli

SVAR: Det låter som att din kol-
lega blandat ihop samboavtal och 
testamente. 

Ett samboavtal är ett avtal i 
vilket du och din partner avta-
lar om huruvida ni vill att sam-
bolagens bodelningsregler ska 
gälla i ert förhållande eller inte. 
Ett samboavtal reglerar inte frå-
gan om vad som ska hända med 
er egendom i det fall någon av er 
går bort. Detta kan bara regleras 
i ett testamente. 

För er är det alltså viktigt att 
skriva ett testamente eftersom 
du och din sambo inte ärver var-
andra. Skulle något hända någon 
av er kommer era barn att ärva er 
fullt ut på en gång. 

För att förhindra detta har ni 
möjlighet att testamentera hälf-
ten av barnens arv till varandra 
med fri förfoganderätt. Fri förfo-
ganderätt innebär att ni får för-
foga över barnens arv tills vidare 
men att arvet ska återgå till bar-
nen när den sista överlevande 
sambon avlidit. 

Anledningen till att ni inte kan 

testamentera all er kvarlåtenskap 
till varandra beror på barnens 
absoluta rätt till sin laglott. Lag-
lotten utgör hälften av arvet och 
kan aldrig testamenteras till an-
nan än barnen. 

”Orubbat bo” är inte möjligt 
för er så länge ni är sambor. Vill 
ni garantera att ärva varandra 
fullt ut är er enda lösning att ingå 
äktenskap.

Kom ihåg att ni har rätt till 
kostnadsfri juristhjälp med att 
skriva till exempel ett testamen-
te eller andra aktuella avtal, om 
du eller din sambo har medlems-
förmånen Help juristförsäkring 
via Seko.

Sara Grafström

Kan jag lämna 
tillbaka sadeln?
n För en vecka sedan köpte jag 
en ny sadel till min häst från en 
känd sadelmakare. Jag provade 
ut sadeln på hästen och fick även 
låna hem den och prova den i två 
veckor efteråt. Jag bestämde mig 
för att köpa den och betalade på 
utsatt datum. 

Nu har jag haft sadeln i en må-
nad lite drygt och jag känner att 
den inte riktigt passar mig. Jag 
sitter inte bra i den. 

Har jag någon möjlighet att få 
lämna tillbaka den? Läste någon-
stans att jag har ett halvår på mig 
enligt lag …?

Anton

SVAR: Konsumentköplagen ger 
dig reklamationsrätt för fel på 
varor som du som konsument 

köpt i upp till tre år. Under de 
första sex månaderna är det säl-
jaren som ska bevisa att felet inte 
fanns från början, därefter är det 
du som har bevisbördan. 

I ditt fall handlar det ju dock 
inte om att sadeln är behäftad 
med något egentligt fel. Det du  
beskriver är att du har provat ut 
och köpt en sadel som du inte 
trivs med och därför vill retur-
nera. Öppet köp och ångerrätt är 
något som näringsidkaren, när 
man handlar i butik, bestämmer 
över själv. 

Sadelmakaren har alltså rätt 
att neka dig att lämna tillbaka 
varan i det här fallet.

Sara Grafström

Kan man ändra  i 
folkbokföringen?
n Jag och min exman har en 
fyraårig son ihop. Vi bor ca 1,5 
mil ifrån varandra och har de-
lad vårdnad. Sonen bor hos oss 
varannan vecka. 

Eftersom han bodde mer hos 
mig när han var yngre har han 
folkbokförts här hos mig. Nu sä-
ger min exman att han tänker 
kräva att sonen folkbokförs hos 
honom, något som jag bestämt 
nekar till. Kan han få detta änd-
rat bara sådär utan mitt medgi-
vande?

Karin A

SVAR: Vid ändring av barns 
folkbokföring krävs som hu-
vudregel båda vårdnadshavar-
nas godkännande. Det finns dock 
vissa undantag. 

Motsätter sig någon av vård-
nadshavarna en ändring av folk-
bokföringen gör Skatteverket en 
egen utredning om var barnet 
har sin huvudsakliga dygnsvila 
och bestämmer folkbokföring 
efter det. 

I det här fallet tillbringar er son 
lika mycket tid hos er båda. San-
nolikt bör det leda till att Skatte-
verket inte ser någon anledning 
till att ändra befintlig folkbok-
föring. 

Detta är dock upp till Skatte-
verket att besluta om.

Sara Grafström

ViLL DU FRÅGA SARA  
GRAFStRÖM oM jURiDiK? 

Mejla din fråga till redaktionen@
sekotidningen.se eller skriv till 
Sekotidningen, Box 1102, 111 81 
Stockholm. 

Redaktionen behöver dina 
kontaktuppgifter, men du får vara 
anonym i tidningen.

Har du juridiska frågor och behöver råd? I den här 
frågespalten kan du som läsare ställa frågor om juridik 
och få svar av Sara Grafström som är jurist på Help 
Försäkring. Vi kan tyvärr inte svara på arbetsrättsliga 
frågor.

n fråga juristen
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n När nuvarande regering tog 
bort den övre gränsen i sjukför-
säkringen (365 dagar) kunde man 
tro att den försäkringen som alla 
också betalar skulle fungera bätt-
re. I stället har det blivit sämre.

Efter att en person har varit 
sjukskriven i 180 dagar måste 
hen bevisa att hen inte kan kom-
ma tillbaka till sitt ordinarie ar-
bete till 100 procent inom 365 
dagar. Om detta inte kan bevi-
sas skall personen i stället söka 
tjänst ledigt från sin arbetsplats 
och skriva in sig på arbetsför-
medlingen.

Att på fullaste allvar tro att 
någon arbetsgivare skulle vilja 
anställa en svårt skadad person 
före en frisk är en utopi. I stället 
bekostas den sjukskrivna av a-
kassan och Arbetsförmedlingen.

I Försäkringskassans direktiv 
sägs det att den som är över 25 
procent handikappad också är 
berättigad till full sjukförsäkring 
efter 180 dagar, men hur ska nå-
got sådant kunna bevisas när var-

ken utredning eller reha bilitering 
utförs eller tas ansvar för?

Att bedömningen görs av en 
”medicinskt kunnig” istället för en 
utbildad läkare talar för sig självt. 
180 dagar är dessutom alldeles 
för kort tid i förhållande till den 
situation som råder i vården nu.

Att säga att antalet sjukskrivna 
har rasat de senaste året bara för 
att de sjukskrivna blir utförsäk-
rade och hamnar hos arbetsför-
medlingen är nog inget man ska 
vara stolt över. Problematiken 
återstår.

Vad som skulle behöva änd-
ras på:

Gränsen 180 dagar skall inte 
vara bokstavlig utan måste föl-
ja den tid sjukvården tar att ge 
resultat.

Rehab och utredning måste 
ske och tas ansvar för av Försäk-
ringskassan innan personen blir 
utförsäkrad. 

Detta skall också stå till grund 
för bedömning av det procentu-
ella handikappet.

Den enskilda individen ska 
inte behöva bevisa att hen är sjuk 
för att få ersättningen efter 180 

dagar. Detta ansvar borde ligga 
på Försäkringskassan.

Lars-Göran Österman 

n Nu är det uppenbart att den 
yngre generationen arbetare min-
dre och mindre ansluter sig till 
facket. Ja ni grabbar och tjejer, 
jag säger då det. 

En del av era arbetskamrater 
tycks inte känna till historien om 
den svenska arbetaren. Genera-
tionerna före er har sedan länge 
kämpat för att få ett bra och starkt 
fack som ska föra arbetarnas ta-
lan när det gäller löner, arbets-
tider, semestrar, säkerheten på 
arbetsplatsen, arbetsmiljön, ut-
bildning och väldigt mycket mer  
(listan kan bli hur lång som 
helst). 

När de arbetare som inte vill 
vara med i facket uppenbarar sig 
på er arbetsplats borde ni som 
är med i facket ge dessa en rik-
tig känga. Jag menar en riktig  

arbetarkänga, så att det känns. 
Arbetstiden var längre, semes-

tern mycket kortare och det var 
inte alltid vi fick arbeta på vint-
rarna på grund av snö och kyla. 
De dagar vi inte fick arbeta fick  
vi inte en krona i lön till bröd-
födan. 

Senare växte facket sig star-
kare och vi kunde få ersättning 
vid arbetsbrist. 

Att få sitta inomhus eller 
kanske så lyxigt som att få ha 
en byggfutt att käka i, var inte 
självklart. 

Att få utbildning och även fost-
ran var en självklarhet på arbets-
platserna. När man väl hade fått 
den lärdomen av sina äldre kam-
rater blev man en stolt arbetare. 
Den stoltheten sitter kvar hela 
livet. 

Jag hoppas ni yngre också får 
den känslan. Den är verkligen 
värd att kämpa för.

Lasse Evertson
pensionerad  

bygg- och vägarbetare

Gå med i facket, ungdomar

n insändare Vikten av att förstå värdet av facket behandlas denna gång. 
Andra ämnen är sjukförsäkringen och säkerheten på vägarna.

Sjukförsäkringen har blivit sämre
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n Seko och företag som sköter 
signal- och trafikvakter vid väg-
arbeten har träffats inför ny sä-
song och gått igenom vad vi ska 
tänka på i år. Villkor i lag och 
avtal gicks igenom. Ett genom-
gående tema var den dåliga ar-
betsmiljön för de anställda/med-
lemmarna. 

Risken att skadas i sitt arbete 
är oacceptabel när det går att göra 
mer. Varje dag är det incidenter  
och tillbud, och tyvärr händer det 
varje år olyckor, ibland går det så 
illa att de får dödlig utgång. Där-
för kräver vi att Trafikverket och 
trafikpolisen gör mer:

Vi kräver omledning av trafik 
i första hand. 

I andra hand dubbla böter när 
man överskrider tillåten hastig-
het vid vägarbeten. 

Mobila fartkameror vid väg-
arbeten.

Pia Ahlström, Ola Brossberg, 
Christian Bengtsson, Lars 

Kempe, Esa Rosendahl, Krister 
Lindblad, Mikael Johansson

samtliga seko
Peter Stridsberg, Eva Jansson

ramudden
Joel Hjärpe, Johan Pedersen

signalvakt syd
Ann-Louice Karlsson,  

Andreas Karlsson
al väg o vakt

 Michael Carlsson
pg:s

Gör mer för säkerheten
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Om pensioner  
– nätutbildning för dig som vill veta mer

Skicka din beställning till: LO-distribution, 811 88 Sandviken   E-post: lo@strd.se   Fax: 026-24 90 10

antal

organisation

namn

adress

postadress

telefon

e-post

Ja tack, jag vill beställa:
Pensionsboken
isbn 978-91-566-3176-4

Gratis.
Frakt och expeditionsavgift tillkommer.

Pensionsboken

Vill du lära dig mer om de olika delarna i 
pensionssystemet? Nätutbildningen som 
LO och förbunden har tagit fram beskriver 
hur man med enkla medel kan påverka sin 
pension.

I nätutbildningen följer du fyra personer i 
olika situationer i livet. Där finns även en 
faktabank med information om det mesta    
som rör pensioner. Du kan läsa mer om 
pensioner i Pensionsboken.

 
 

 
 
Nätutbildningen finns  
på LOs hemsida:  
http://natutbildning.lo.se/pensionsboken/

 
 
Pensionsboken finns att  
beställa på LO-distribution:  
http://lo.webshop.strd.se
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SPARA UPP TILL 1000 KR
Om du vill låna pengar eller samla gamla lån 
och krediter till ett enda privatlån kan det finnas 
mycket pengar att spara på att jämföra bankers 
låneerbjudanden. Just nu får du även 1% (en 
procentenhet) rabatt de tre första månaderna 
oavsett vilken bank du väljer, värde upp till
1000 kr. Erbjudandet gäller t o m 9 april 2017.

ERBJUDANDEN FRÅN 20 BANKER
Lendo är ingen bank. Vårt jobb är istället att 
förmedla privatlån från några av Sveriges ledande 
banker och kreditinstitut - helt gratis och utan 
dolda avgifter! Du väljer själv det lån som är rätt 
för just dig. Så när du ska låna pengar, börja alltid 
hos Lendo. Ansök via dator, mobil eller surfplatta!

Få ränterabatt oavsett vilken bank du väljer - lån upp till 500 000 kr

Ansök på www.lendo.se eller ring oss
på telefon 0771-131310.

ICA BANKEN
IKANO BANK
MARGINALEN BANK

SEVENDAY
FOREX BANK
WASA KREDIT

CREDENTO
SVEADIREKT
VILLABANKEN

RESURS BANK
AVIDA FINANS
COLLECTOR BANK

KONSUMENTKREDIT
MEDMERA BANK
SANTANDER  CONSUMER BANK

ETT URVAL AV VÅRA LÅNGIVARE

SE FULLSTÄNDIGA VILLKOR PÅ WWW.LENDO.SE

RÄKNA PÅ DIN MÅNADSKOSTNAD

Lånebelopp

50 000 kr

100 000 kr

200 000 kr

400 000 kr

5 år

1 054 kr

2 004 kr

3 913 kr

7 744kr

8 år

750 kr

1 388 kr

2 677 kr

5 268 kr

12 år

588 kr

1 055 kr

2 004 kr

3 916 kr

3 Jämför lån upp till 500 000 kr

3 Kostnadsfri ansökan

3 Över 20 långivare

Räkneexempel: Annuitetslån 5 år. Effektiv ränta 7.76%. Ett lån på 100 000 kr kostar då 2 004 kr per 
månad (60 avbetalningar), dvs totalt 120 227 kr. Ingen start-/aviavgift. 7.50% nominell ränta (rörlig 
ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar)

Spara upp till 1000 kr
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