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Så här fungerar Seko Green Cargo 
Klubbarna 
Seko Green Cargo är företagsfacket inom Green Cargo AB. Klubbarna är grunden i 
företagsfacket. Klubbarna organiserar medlemmar som jobbar inom Green Cargo. Klubbarna 
sköter och ansvarar för alla frågor mot sin egen lokala arbetsgivare. Klubben skriver lokala 
avtal för sina medlemmar på den lokala arbetsplatsen, klubben leds av valda ledamöter som 
utses på klubbens medlemsmöten.  

Företagsfacket Seko Green Cargo 
För att sköta och handlägga gemensamma frågor och som stöd till klubbarna har vi bildat 
företagsfacket Seko Green Cargo. 11 klubbar bildar Seko Green Cargo.  

 

 

Repskapet 
Green Cargo klubbar inom Seko har följande representation till repskapet, 1 ombud per 
påbörjat 200-tal aktiva medlemmar. Repskapets uppgifter är bland annat:  

Att vara informations- och beslutsforum för frågor som förutsätter ett samordnat 
handlande för Seko:s medlemmar inom Green Cargo. 
Att fastställa verksamhetsplan samt budget.  
Att välja styrelse samt revisorer. 
Att välja förhandlingsdelegationer och förhandlingsansvariga för förhandlingar som inte 
skall föras av styrelsen. 
Att vid behov inrätta utskott och arbetsgrupper. 

Styrelsen 
Styrelsen leder Seko Green Cargo:s verksamhet och verkställer de beslut som repskapet 
fattar, att vara informationsmottagare och förhandlingsansvariga i de frågor som berör hela 
företaget, samt utse delegationer och arbetsgrupper för dessa. 
Svara för information till klubbar inom företaget. 
Styrelsen består av ordförande och kassör plus ytterligare 7 ledamöter. Val förrättas av 
repskapet.  
Seko Green Cargo finansieras av klubbarna. Finansiering avser kostnader som inte täcks via 
förtroendemannaavtalet vid Green Cargo.  Budget och arbetsordning fastställs vid 
repskapets möte i nov/dec. 
 

Klubbar

11 stycken

Repskap

Styrelse
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För exakt ordalydelse och fulltext hänvisas till avtal om allmänna anställningsvillkor vid 
Green Cargo 
 

Vad har jag i lön?   

Med månadslön avses fast kontant lön och eventuella fasta lönetillägg som utbetalas per 
månad. Gäller från 2019-05-01. 
Inplacering i lön sker månadsskiftet närmast efter det då angivet villkor är uppfyllt. Tid i yrket 
skall jämställas med år i grundlönesteg.   

 
 Lokförare 

Grundlönesteg Villkor för inplacering Månadsbelopp  

F 17  Utbildningslön 20 250 

F 18  Under operatörsspecifik utbildning  24 975 

F 19 Egna turer  29 350 

F 10 2 år i F 19 * 35 055 

F 11 Instruktionsförare 38 085 

*Rekryterad från, V20, V21, V22 eller från säkerhetstjänst med individuell lön, 1 år i F19. 
Medarbetare i V29, som uppgraderas till förare av tåg, tillgodoräknas tiden i V29 vid 
inplacering i tariffsteg F19. Tiden i F19 får inte understiga 1 år.  

Radioloksoperatörer 

Grundlönesteg Villkor för inplacering                                                    Månadsbelopp 
  V 28  Utbildningslön  20 280 

 V 29  Egna turer  24 275 

V 20 
 
V 10  

2 år i V 29 
 

Vut-förare 

                                                    28 215  
 
23 405:-   

    

Rangerledare 

V21 Rangerledare – Operatör   30 460 
Utför det operativa arbetet. Ansvarar för  
genomförande och övervakning av rangerarbetet. 

 V22 Rangerledare - Planerare  31 575 
  Utför planeringen. Det operativa arbetet överlämnas i stor  
                        utsträckning åt operatör att genomföra. 
 
Verkstad   __________                                                                 
 Reparatörer 30 475 

Befattningsspecifika lönedelar 
Befattningsspecifika lönedelar erhålls när du får arbetsuppgifter som kräver en högre 
kompetens än den som allmänt krävs i yrket.   
Företagsövergripande befattningsspecifika lönedelar är följande: 
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Förare i utlandet (dubbla säo) 1 350 kr/mån 
Undervisning/instruktion (gäller endast V tariff) 4 300 kr/mån 
Kontaktman/platsansvarig   600 kr/mån 
Hyttkörning Rc (V-tariff)    450 kr/mån  
Fältservice (verkstad) 1 800 kr/mån 
Elansvarig (verkstad) 1 500 kr/mån 
Spärrfärdsförare V20    700 kr/mån  
Utöver befattningstilläggen finns ett antal rörliga tillägg t.ex.   
Radiolokstillägg för lokförare  125 kr/tur 
Utprovning av lok efter Ö2,Ö3    300 kr/lok 
Handledartillägg  130 kr/dag 
Fältservice (verkstad)    47 kr/tim 

Individuell lön 
Du som inte är radioloksoperatör, rangerledare eller lokförare har individuell lön.  
Det är den lokala chefen som skall göra bedömningar för lönesättningen för i-lön, där 
medarbetarsamtal och medarbetarplaner är ett instrument. 

Kan Green Cargo beordra övertid?  

Green Cargo skall i första hand söka frivilliga som vill jobba övertid, men om inga frivilliga 
hittas och särskilda skäl föreligger kan Green Cargo ge order om övertid, begär då detta 
skriftligt.  Vad som är särskilda skäl är svårt att säga men för att beordra övertid skall läget 
vara akut. Du får högst jobba övertid med 200 tim/år eller 50 tim/månad. 

Kan jag slippa jobba övertid? 

Arbetar du i säkerhetstjänst så avgör du alltid själv om du är i ett sådant skick att du kan 
utföra tjänsten. Man kan säga att inget skäl förutom säkerhetsskäl eller partiellt 
sjukskriven/partiellt tjänstledig med stöd av lag är giltigt för att slippa arbeta övertid.  
Fritids - eller sociala aktiviteter är inte ett giltigt skäl för att slippa övertidsarbete. 

Vilken ersättning skall jag ha vid övertidsarbete? 

 

Ersättningsform Måndag-Fredag 
06.00-20.00 

Övrig tid 
(inkl. lediga 

dagar) 

Kontant Din månadslön 
delat med 94 

Din månadslön 
delat med 72 

Tidkomp 1,5 x tid 2 x tid 

 
Vid uttag från timkontot omräknas timmarna till kontant ersättning enligt formeln: 
Din månadslön delat med 165.  
 
Arbetsgivaren skall ersätta uppkomna resekostnader om du inställer dig till övertidsarbete 
eller övertidsarbetet avslutas inom tiden 22.00 – 06.00. 
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Vad är en rast? 

En rast är ett avbrott i arbete då du inte är skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen. Enligt 
avtal har man rätt till en rast på minst 30 min efter 5 tim arbete. En rast kan bytas ut mot 
måltidsuppehåll på arbetsplatsen om särskilda skäl finns, eller om detta avtalats.   
I förhandlingar överenskoms om avsteg från rastregeln. Dessa avsteg görs på tågnivå och 
sträcka för att få till bättre turer. Avstegsturer som publiceras i ditt schema ska därmed vara 
godkända av ditt turlistombud och kompenseras med utfyllnadstid i slutet av turen.  

Hur länge får jag arbeta? 

40 tim/vecka vid dagtid måndag – fredag. Snitt 8:00 per dag 
38 tim/vecka vid arbete som till någon del infaller lördag eller söndag. Snitt 7:36 per dag 
36 tim/vecka vid nattarbetet som har en viss frekvens. Snitt 7:12 per dag 

Arbetstiden genomsnittsberäknas under en period som skall vara 12 kalenderveckor om man 
i turlisteförhandling inte kommit överens om något annat.  
Vid användande av ”SÖM” genomsnittsberäknas din arbetstid per kalendermånad.   
Exempel: Jobbar du på en 36 timmars lista med 20 arbetsdagar skall du göra 7:12 x 20 = 144 
timmar. All ordinarie arbetstid utöver 144 timmar är då periodövertid, och den övertiden 
läggs till ditt timkonto. 

Antal arbetade dagar under 

månaden inkl. o-dagar 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Max antal timmar du kan göra 100:48 108 115:12 122:24 129:36 136:48 144 151:12 158:24 165:36 

 

Arbetsperiod 
 Lokförare  

Ramtiden för hur länge du får jobba är max 14 tim = arbetsperiod. Under arbetsperioden får 
max 10 tim egentlig arbetstid tas ut.  Om mer än 3 timmar av den egentliga arbetstiden – 
exkl. sådan passresa och gångtid som får förlänga arbetsperiod – är förlagd mellan kl 22-06 
och det under arbetsperioden inte förekommer något tjänstgöringsfritt uppehåll 
överstigande 2 timmar gäller istället en begränsning till 8 timmar. 

Passresa som inte företas på lok samt gångtid får förlänga arbetsperioden när sådan tid 
ligger i slutet av arbetsperioden. 

Nedan följer en förklaring på begreppen arbetsperiod, arbetspass och viloperiod: 

 

   Arbetspass            Arbetspass 

                                                                                             Arbetsperiod  
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Arbetspass                                     Viloperiod                             Arbetspass     

Arbetsperiod                                                                                 Arbetsperiod 

Stationär personal 
Du får jobba max 10 timmar varav minst 30 minuter skall vara rast. 

Hur lång skall en viloperiod vara? 

Arbetar du i säkerhetstjänst är det du själv som ansvarar för att du är tillräckligt utvilad. Det 
är du som avgör om du är tillräckligt utvilad för att utföra tjänsten. Du har inte enbart en 
rättighet till din vila, du har också en skyldighet att vila. Vid olyckor undersöks ofta om 
personalen fått sin vila. 

Lokförare 
Viloperiod på hemstation är 11 timmar, 12 timmar skall eftersträvas.   
Viloperiod på bortastation är minst 7 timmar, 8 timmar skall eftersträvas. 
När viloperiod på överliggningsort är kortare än 11 timmar skall nästa viloperiod på 
hemstation omfatta minst 11 timmar plus lika lång tid som avkortningen. 

Stationär personal 
Viloperioden är 11 timmar, viloperiod för stationär personal får avkortas till 8 tim i 
genomsnitt 1 ggr per vecka. När viloperiod avkortats skall nästa viloperiod omfatta minst 11 
timmar plus lika lång tid som avkortningen.   

Störd vila 

Vid överliggning har du rätt till ostörd vila. Det är arbetsgivaren som anvisar rum vid 
överliggning och därför ansvarar också arbetsgivaren för att du skall få en ostörd vila. Har din 
vila blivit störd så pass att du vid tjänstgöringens början inte fått tillräckligt med sömn för att 
kunna utföra din tjänstgöring på ett säkert sätt har du rätt, och skyldighet, att begära 
förlängd vila så att du får tillräckligt med sömn. 

Kontakta alltid din arbetsledning i så god tid som möjligt. Det är viktigt att du förklarar din 
situation så noga och korrekt som möjligt. Det skall framgå att du p.g.a. störd vila inte är 
lämplig att utföra arbete i säkerhetstjänst. 
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Arbetsfria uppehåll, kvartstid? 

PÅ HEMSTATION 
Uppehåll högst 1 timme   Full arbetstid 
 
 
PÅ BORTASTATION  
Uppehåll högst 1 timme Full arbetstid 
Uppehåll mer än 1 timme men högst 3 timmar  Full arbetstid kl 22-6 

och 1/4 arbetstid kl 6-22 
Uppehåll mer än 3 timmar men högst 6 timmar 1/4 arbetstid 
Uppehåll mer än 6 timmar  1/4 arbetstid kl 6-22 

Ingen arbetstid kl 22-6 
 
Finns det begränsningar för nattarbete? 

Stationär personal 
För arbetstagare i stationär tjänst får arbetstid som med minst 3 timmar infaller under tiden 
kl 22-6 läggas ut i genomsnitt högst var tredje natt. 

Lokförare 
För lokförare som inte fullgör enbart växlingstjänst gäller att egentlig arbetstid – exkl. 
passresa och gångtid – som med minst tre timmar infaller under tiden kl 00-06 inte får 
förekomma 2 nätter i följd. 
 

Vad gäller vid olycka? 

Råkar du ut för en olycka är det viktigt att du inte flyttar fordonen. Rör det sig om materiella 
eller kroppsliga skador ska du få stöd från en kamrathjälpare. Denne kallas ut av Driftcenter.   
Du är inte skyldig att uppge ditt namn till polis eller räddningstjänst utan kan hänvisa till 
Green Cargo presstjänst.  
Du ska heller inte jobba vidare utan att din chef godkänt det. 
 
Arbetstagare som är kamrathjälpare har alltid utryckningstillägg då den kallas ut för 
kamratstöd. Utryckningstillägget är 465 kronor för varje utryckning. 

 Vad händer med min lön om jag blir tagen ur säkerhetstjänst? 

Förutom av rent medicinska skäl ska personal tas ur säkerhetstjänst vid direkt inblandning i 
olycka. 

Du har också rätt att begära dig själv ur trafiksäkerhetstjänst om du upplever att en händelse 
du varit med om som omskakande t.ex. nära påkörning av människor. Sådana händelser som 
du bedömer gör att du har svårt att utföra arbetet på ett säkert sätt.  

Tagande ur säkerhetstjänst innebär inte att du har slutat att tjänstgöra. Tagande ur 
säkerhetstjänst innebär att du inte kan ha säkerhetstjänst, men du står fortfarande till 
arbetsgivarens förfogande. När du är tagen ur säkerhetstjänst är du inte sjukskriven utan du 
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kan få andra arbetsuppgifter. Du skall hålla kontakt med arbetsgivaren som också ser till att 
du får tid hos företagshälsovården. 

Fram till besök hos företagsläkaren ska du erhålla oförändrad lön enligt ditt schema. 

Om du vid bedömning enligt ovan sjukskrivs av läkare erhåller du en ersättning som, 
tillsammans med eventuell ersättning från TFA-avtalet och sjuklön, under sjuklöneperioden 
ger dig oförändrad lön inklusive rörliga lönetillägg. Ta kontakt med ditt skyddsombud så får 
du hjälp med hur du går vidare med ovanstående. 

Vid temporär omplacering på grund av sjukdom eller skada erhålls oförändrad månadslön. 
Dessutom garanteras du under högst 12 månader den genomsnittliga månatliga inkomst det 
senaste året av rörliga lönetillägg exklusive övertidsersättning. Från garantin avräknas de 
rörliga lönetillägg, exklusive övertidsersättning, som du erhåller i det temporära arbetet.   

Vad är en Noll-dag? 

En nolldag är en arbetsdag med 0 timmar arbetstid. Nolldagen omfattar tiden 00.00 - 24.00. 
Nolldag är en ledighet som erfordras för utjämning av arbetstiden. 

Vad är en blankdag? 

Har du blankdag och inte erhållit något besked om tjänstgöring så gäller jour mellan  
08.00 – 15.12. Tänk på att du alltid skall erhålla en vila på 11 timmar innan du påbörjar 
arbetspasset. 

Vad är jour? 

Jour är tid då du ska finnas på anvisad plats, oftast ett jourrum. Om man inte har tillgång till 
jourrum eller hotellrum så kan inte företaget säga att du har jour. Tanken med jour är med 
andra ord att man skall vara utvilad och konstant ostörd för att när behov uppstår kunna 
påbörja sin arbetsperiod. Denna kan påbörjas när som helst under jouren. Som exempel: 
Om du har jour klockan 08:00 – 16:00 och du klockan 09:00 blir beordrad att hjälpa till med 
en arbetsuppgift så anses arbetsperioden ha påbörjats klockan 09:00. Om du har jour 
klockan 08:00 – 16:00 och blir beordrad att ta en lång tur klockan 15:00 – 00:00 så kan du 
inte neka detta förutsatt att du varit ostörd tills dess. Dock är tiden från klockan 16:00 
övertid. Du skall naturligtvis ha dina raster även när du jobbar på jouren.   

Tid för jour tillgodoräknas som arbetstid enligt följande: 

Tid mellan 4–24  Full arbetstid 
Tid mellan 0–4  Ingen arbetstid om vila i bäddad säng bereds.  
 
Om uppdrag avslutas efter kl 24 skall därefter infallande jour tillgodoräknas som full 
arbetstid. 
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Kan arbetsgivaren ändra min tjänstgöring 

 

   Arbetspass            Arbetspass 

 
Arbetsgivaren kan inte ändra ett redan påbörjat arbetspass (alternativt att du inställt dig på 
arbetsplatsen). Ett arbetspass bryts av kvartstid eller obetalt uppehåll. Vid ett fullbetalt 
uppehåll fortsätter däremot arbetspasset. 
I ovanstående tur skulle arbetsgivaren kunna ändra del två av turen. Däremot inte om turen 
ligger på natten eftersom uppehåll på högst tre timmar mellan 22-06 fulltidsberäknas. Turen 
är då ett arbetspass. Se exemplet nedan. 

 
                          Arbetspass 

Allmänt gäller vid ombeordring att du själv måste avgöra om du orkar den nya turen. 
 

Rutin för hantering av turer som strider mot kollektivavtalet 
Sena turändringar pga. banarbeten mm. har ställt till stora problem för våra medlemmar. I 
sämsta fall har man stått inför fullbordat faktum när man tagit ut tågordern; tåget omlett 
och en körtid på åtskilligt mer än vad kollektivavtalet tillåter. 
Med anledning av detta träffade Seko Green Cargo en överenskommelse med Green Cargo 
under 2016.  
I korthet innebär avstegsrutinen att Bemanningsplanerare/Driftcenter ska ta kontakt med 
berört turlistombud när en tur inte kan ritas enligt kollektivavtalet. Beslut tas om den 
förändrade turen är rimlig eller inte. 
 
Vid väldigt sent ändrade turer kan kontakt tas direkt med berörd personal.  
Utdrag från överenskommelsen:  
Medarbetaren kontaktas och den aktuella turen och innebörden av avsteget från gällande 
regler presenteras. Medarbetaren ges möjlighet att ta ställning till beslutet och återkopplar 
sedan med svar om avsteg accepteras eller inte. Om avsteg inte kan accepteras efter 
samråd/kontakt enligt ovan kan den aktuella tjänstgöringsturen inte gå på utritat/föreslaget 
sätt. 
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 Vad är tidsförskjutning? 

Om arbetsgivaren ändrar din ordinarie arbetstid skall du ges ett personligt besked. I första 
hand ska beskedet lämnas muntligt i en dialog med dig. Om följande villkor samtidigt är 
uppfyllda betalas ett tidförskjutningstillägg: 

Minst 2 tim måste förskjutas och ersättningen kan endast utbetalas en gång/kalenderdygn. 
Den ordinarie arbetstiden i ett arbetspass får inte ändras om det har påbörjats eller om man 
inställt sig på arbetsplatsen. Tidsförskjutningstillägget utgår också om du saknar utlagd 
arbetstid en viss dag och får besked om tjänstgöring senare än måndag veckan innan.  
Tidsförskjutningstillägg betalas med 145 kr kalenderdygn. 
Se stycket ”Kan arbetsgivaren ändra min tjänstgöring” 

Vad är en fridagsperiod? 

Fridagsperiod är sammanhängande ledighet som omfattar en eller flera fridagar. 
Fridagsperiod skall förutom fridagen eller fridagarna omfatta ytterligare en tid av minst 12 
timmar. Fridagsperioden skall om möjligt omfatta tiden från kl. 19.00 dagen före till kl. 05.00 
dagen efter fridagen.  
Fridagsperiod med en fridag blir minst 24 + 12 = 36 timmar ledigt, 
Fridagsperiod med två fridagar blir minst 24 + 24 + 12 = 60 timmar ledigt, o s v. 
Om du slutar ditt arbete kl. 19.00 före fridag eller fridagarna så kan du tidigast börja kl. 07.00 
efter fridagen eller fridagarna.   

Antalet fridagar som du har rätt till per år motsvarar antalet under året infallande lördagar 
och söndagar, för 2018 har du 104 fridagar.  

Avstämning av Fp-dagar sker per 31/12, så håll gärna löpande koll på hur många Fp-dagar du 

erhåller. 

Vad händer om jag jobbar efter 19.00 mot min fridag? 

Om du jobbar mellan klockan 19 och 24 på dag närmast före Fp-dag eller mellan klockan 00 
och 05 dagen närmast efter Fp-dag har du rätt till fridagstillägg med 38 kronor per timme. 
Detta gäller endast om denna förläggning av arbetstiden inte beror på arbetstagaren. 
Fridagstillägg utbetalas ej på övertid. 

Vad gäller när man jobbar på obekväm arbetstid? 

Du som arbetar på obekväm tid har Ob-tillägg. 

Ob-tillägg utbetalas för ordinarie arbete som sker på obekväm tid.  
Normalvecka är Ob-tid 20.00 – 06.00, för helg gäller fredag från kl 19.00 till måndag 06.00. 
Särskilda regler gäller vid storhelger.   
Ob-tillägg betalas med 45:92 kr/tim. Storhelgstillägget är 103:18 kr/tim.  
Ob-tillägg utbetalas inte på övertid. 
 

 
 



Utgåva 8 
2019-11-19 
Seko Green Cargo - seko.se/sekogreencargo                        Sida 11 av 16 
 

Semester 

Årssemestern är 25 dagar. 
Semesterlön utgörs av månadslönen plus semestertillägg. 
Semestertillägget utgörs av 0,8 % av aktuell månadslön per betald semesterdag. 
  
Enligt en ny överenskommelse för Fv-dagsutläggning ska alla, som omfattas av BP/SÖM, välja 
sex veckor i semestervalet. Den sjätte veckan (än så länge kallad ”höstvecka”) är främst 
avsedd för Fv-dagar som inte lagts ut.  
I dialog med gruppchef kan medarbetaren använda överdagar, dagkontodagar, timkontotid, 
semesterdagar mm för att fylla veckan. 

I lokal överenskommelse eller genom överenskommelse med arbetstagaren får bestämmas 
en annan längd på huvudsemestern än fyra veckor.  
I det fall huvudsemestern för en arbetstagare blir förlagd utanför perioden juni – augusti och 
denna förläggning har skett på arbetsgivarens initiativ för att verksamheten så kräver, 
erhåller arbetstagaren följande ersättning: 
 

• Om huvudsemestern i sin helhet blir förlagd utanför perioden betalas en extra 
månadslön. 

• Om huvudsemestern med minst tre hela kalenderveckor blir förlagd utanför perioden 
betalas tre fjärdedels månadslön. 

• Om huvudsemestern med minst två hela kalenderveckor blir förlagd utanför perioden 
betalas en halv månadslön. 

• Om huvudsemestern med minst en hel kalendervecka blir förlagd utanför perioden 
betalas en fjärdedels månadslön. 

 
Om huvudsemestern inte blir förlagd under semesteråret betalas ingen ersättning. 
  
Om överenskommelse i övrigt träffas med en arbetstagare om att denne går in och arbetar 
en semesterkonsumerande dag enligt plan erhåller denne en ersättning om 750 kronor.  
Dessutom får du arbetstiden gånger 1,75 till ditt timkonto. Semesterdagen skall vid 
överenskommelsen läggas ut vid annan tidpunkt under semesteråret. 
 
Om någon efter överenskommelse jobbar lördag eller söndag före eller efter huvudsemester 
under juni – aug så betalas 4 000 kr per dag + 10 timmar per dag som läggs i timkontot.   
 
Vid semester, hela kalenderveckor, är samtliga dagar måndag-fredag, utom helgdagar (Fv), 
semesterkonsumerande. Fp-dagar förs till lördag-söndag. Skulle antalet Fp-dagar inte räcka 
till läggs ytterligare Fp-dagar ut. Helgdag som infaller måndag-fredag under din 
semesterledighet konsumerar Fv-dag istället för semesterdag. Om du har rätt till mer än 20 
betalda semesterdagar, får du spara en eller flera av de överskjutande dagarna.  
Semesterdagar skall senast den 1 oktober anmälas som sparade för att föras till ”sparade 
semesterdagar”.   
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Ledighet med lön? 

Ledighet med lön 
Arbetstagare som önskar erhålla ledighet med lön ska, om möjligt, ansöka i god tid innan 
ledigheten ska börja. I ansökan ska arbetstagaren ange skälet och önskad tidsperiod för 
ledigheten. 
Ledighet beviljas i följande fall: 

Skäl         Tid 

A.       Eget bröllop.    Bröllopsdagen. 

B. Nödvändiga bestyr i samband     Högst en dag. 
med nära anhörigs frånfälle.     

C.          Nära anhörigs begravning.   Jordfästningsdagen eller gravsättningsdagen  
                                         samt erforderlig restid, totalt högst tre dagar.            

D. Egen 50-årsdag.    Födelsedagen. 

E. Hastigt uppkommande sjukdomsfall   Högst en dag per tillfälle. 
hos hemmaboende nära anhörig      

Anmärkning till punkt E: Här avsedd förmån betalas inte i de fall då socialförsäkringsbalken ger 
ersättning för vård av sjukt barn. 

F. Eget läkar- eller tandläkarbesök i följande fall: 

 Vid akuta besvär som fordrar omedelbar    Tid som åtgår för första besöket inklusive 
behandling och under förutsättning att        restid.                    
ersättning inte betalas från försäkringskassan      
    
Vid av företaget anordnad hälsokontroll    Tid som åtgår för besöket inklusive restid. 
och av sådan kontroll föranledd remiss  
till annan läkare eller sjukhus.         

Vid besök på sjukvårdsinrättning efter    Tid som åtgår för besöket inklusive restid. 
remiss av företagsläkare eller av företaget  
anvisad läkare, liksom till följd av annan   
läkare föreskrivna återbesök.   
Ledighet med lön ska medges för högst fem   
sådana återbesök föreskrivna av annan läkare 

G. Besök vid företagshälsovårdscentral.   Tid som åtgår för besöket inklusive restid             
              
H. Besök under graviditet hos barnmorska           Tid som åtgår för besöket inklusive restid  

Med "nära anhörig" förstås make/maka, barn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar och 

svärföräldrar.                                                                         
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Ersättning för läkarvård och läkemedel. 

Du får ersättning för sjukvård när du erhållit frikort (1 100 kronor). Ersättning för läkemedel 
som omfattas av högkostnadsskydd får du med 600 kronor sedan kvitto på registrering av 
minst denna summa lämnats in till arbetsgivaren. Ytterligare ersättning upp till 2 200 kronor 
erhålls sedan tillkommande kvitton inlämnats till arbetsgivaren. Om du blir inlagd för 
sjukhusvård erhåller du ersättning med 70 kronor per vårddag. 
 
Ersättning vid föräldraledighet? 

Om du är föräldraledig minst 30 dagar i följd kan du erhålla en ersättning på cirka 10 % av 
din månadslön.   

Traktamente 

Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten betalar arbetsgivaren 
traktamente och ersättning för logikostnad med följande belopp.  

Stationär verksamhet 

1. Varje bortovaro som omfattar ett helt kalenderdygn: 
Traktamente betalas med 350 kronor, varav 230 kronor inte beskattas. 
 

2. Kalenderdygn då framresa påbörjas före kl 12.00 eller hemresa avslutas efter kl 19.00:  
Traktamente betalas med 252 kronor, varav 230 kronor inte beskattas.  
 

3. Kalenderdygn då framresa påbörjas tidigast kl 12.00 men före kl 19.00:   
Traktamente betalas med 162 kronor, varav 115 kronor inte beskattas. 
 

4. Kalenderdygn då framresa påbörjas tidigast kl 19.00 eller hemresa avslutas senast kl 
19.00: Traktamente betalas med 115 kronor, som inte beskattas. 
 

5. För långtidsförrättning gäller att efter de tre första månaderna betalas reducerat  
     traktamente med 161 kronor per dag, varav 154 kronor inte beskattas. 
 
Traktamente för lokförare. 
Som flerdygnsförrättning räknas arbete i åkande verksamhet, som enligt gällande 
arbetsschema innehåller ett arbetsfritt uppehåll om minst sex timmar.  
 
För varje bortovaro som omfattar ett helt kalenderdygn betalas traktamente med 230 
kronor, som inte beskattas. Detsamma gäller för kalenderdygn, då bortovaron börjar före kl 
12.00 eller avslutas efter kl 19.00 
 
Om bortovaron både börjar och slutar under samma kalenderdygn, betalas traktamente 
med 230 kronor, om bortovaron både börjar före kl 12.00 och slutar efter kl 19.00. I annat 
fall betalas traktamente med 115 kronor. Båda ersättningarna är skattefria. 

För kalenderdygn då bortovaron börjar tidigast kl 12.00 eller avslutas senast kl 19.00 betalas 
traktamente med 115 kronor, som inte beskattas. 
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05.00

23.0001.30

20.00

08.00 04.00

23.30

22.00 01.30

15.00

Dag 1 Dag 2 Dag 3

 

Exempel 1: Du börjar din tjänstgöring dag 1 kl 01.30 och slutar samma dag kl 23.00. Du får 
då traktamente med 230 kr (Om bortovaron både börjar och slutar under samma 
kalenderdygn samt både börjar före kl 12.00 och slutar efter kl 19.00) = 230 kr. 
 
Exempel 2: Du börjar din tjänstgöring dag 1 kl 05.00 och slutar dag 2 kl 20.00. Du får då 
traktamente med 230 kr (kalenderdygn då bortavaron påbörjas innan kl 12) + 230 kr 
(kalenderdygn då bortovaron avslutas efter kl 19) = 460 kr. 
 
Exempel 3: Du börjar din tjänstgöring dag 1 kl 08.00 och slutar dag 2 kl 04.00, då erhåller du 
traktamente med 230 kr (kalenderdygn då bortavaron påbörjas innan kl 12) + 115 kr 
(kalenderdygn då bortovaron avslutas senast kl 19) = 345 kr. 
 
Exempel 4: Du börjar din tjänstgöring dag 1 kl 15.00 och slutar dag 2 kl 23.30. Du får då 
traktamente med 115 kr (kalenderdygn då bortovaron börjar tidigast kl 12.00) + 230 kr 
(kalenderdygn då bortovaron avslutas efter kl 19.00) = 345 kr. 
 
Exempel 5: Du börjar dag 1 kl 22.00 och slutar dag 3 kl 01:30. Du får då traktamente med 
115 kr (kalenderdygn då bortovaron börjar tidigast kl 12.00) + 230 kr (bortavaro som 
omfattar ett helt kalenderdygn) + 115 kr (för kalenderdygn då bortovaron avslutas senast kl 
19) = 460 kr. Utöver detta tillkommer skattepliktigt traktamente på 72 kr eftersom tre dygn 
omfattas. 
 
Traktamente vid endagsförrättning 
Stationär verksamhet (ej lokförare) 
Vid förrättning utanför den vanliga verksamhetsorten betalas skattepliktigt 
endagstraktamente med följande belopp per dag, förutsatt att bortovaron omfattar minst 
åtta timmar. 
 
- Bortovaro minst 8 men högst 9 timmar:           50 kronor. 
- Bortovaro mer än 9 men högst 12 timmar:       70 kronor. 
- Bortovaro mer än 12 men högst 16 timmar:   200 kronor. 
- Bortovaro mer än 16 timmar:                            300 kronor. 
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När har jag restidsersättning? 

Med restid avses den tid under en beordrad tjänsteresa utanför den egna stationeringsorten 
och inom Sverige som går åt för själva resan till bestämmelseorten. Restid som faller inom 
klockslagen för arbetstagarens ordinarie dagliga arbetstid räknas som arbetstid. Vid 
beräkning av restid medtas därför endast tjänsteresor utanför arbetstagarens ordinarie 
arbetstid. 

Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt under resan eller under en del av 
resan, ska tiden kl 00 - 06.00 inte räknas med. 
Restid under utryckning som berättigar till utryckningstillägg berättigar inte till 
restidsersättning. Restiden tillgodoräknas i stället som arbetstid. 

Man kan ej erhålla restidsersättning och arbetstid samtidigt. 

Restidsersättning betalas med 70:36 kronor/timme. För tid från klockan 19.00 dag före 
tjänstgöringsfritt kalenderdygn till klockan 07.00 påföljande arbetsdag uppgår tillägget i 
stället till 105:47 kronor/timme. 

 
Vad är en Fv-dag 

Utöver Fp-dagar har du ett antal Fv-dagar. Antalet Fv-dagar räknas från 1 december tom 30 
november. Fv-dagar är helgdagar som infaller måndag – fredag samt midsommar-, jul- och 
nyårsafton som infaller måndag – fredag. Nationaldagen räknas som Fv-dag oavsett när den 
infaller.  För ”2019” har du 11 Fv-dagar. För 2020 har du 12 fv-dagar. 
Avstämning av Fv-dagar sker per 30/11, så håll gärna koll också på dessa dagar. 

Under 2016 infördes en ny rutin för planering av Fv-dagar. Den gäller för de som planeras i 
BP/SÖM.  Överenskommelsen innebär att Green Cargo ensidigt endast kan lägga ut Fv-dagar 
på lätthelgdagar (direktkompensation). Den enskilde kan, och bör, ansöka om Fv-dagar 
under året. 
Fv-dagar som inte kunnat läggas ut under vintern/våren/sommaren läggs i den nyinstiftade 
”höstveckan”. ”Höstveckan” är en sjätte ”semestervecka” som alla berörda ska söka i 
semestervalet. Se stycket ”Semester”. 
 

Kan fridagar flyttas? 

Nej. Det är endast om du och arbetsgivaren är överens som en fridag kan flyttas. Vill du inte 
flytta den får arbetsgivaren inte flytta den på egen hand. Speciella regler gäller vid utbildning 
och semester. 
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Allmänna råd 

Om du beordras göra något du vet eller tror bryter mot avtal och/eller lag, påpeka detta för 
den som beordrar dig. Du kan också begära att få ordern skriftligt för att ingen osäkerhet om 
vem som sa vad skall råda i efterhand.  

Kom också ihåg att du är ditt eget skyddsombud. När något oregelmässigt händer; skriv alltid 
rapport i synergi.  Att ha skriftlig dokumentation på händelser är alltid en fördel när och om 
saken skall utredas. Tänk på att de lagar som finns till skydd i arbetslivet är till för dig. Tveka 
inte att utnyttja din rätt! Ingen kommer att tacka dig om du brutit mot någon lag när olyckan 
är framme. Reglerna i vårt avtal är också till för att skydda dig. Reglerna finns där för att du 
som jobbar på Green Cargo skall få en bra och trygg arbetsmiljö. 

Får du som Seko-medlem problem; tveka inte att kontakta ditt lokala Seko-ombud så tidigt 
som möjligt, ju tidigare vi kommer in i en situation, desto mer nytta kan vi göra. Tveka inte 
heller att utnyttja din rätt att ha ett ombud med dig i kontakter med arbetsgivaren. Att ha 
ett stöd med sig i samtal med arbetsgivaren är en fördel på flera sätt, inte minst om det i 
efterhand råder oklarheter om vad som sagts. 

 

Arbetsskada       

Blir du utsatt för skada i ditt arbete så skall du alltid göra en arbetsskadeanmälan, även om 
du inte omedelbart känner besvär. Anledningen till detta är att problem av skadan kan dyka 
upp senare. Ansvaret för att arbetsskadeanmälan blir ifylld vilar på arbetsgivaren. 
Arbetsskadeanmälan skall fyllas i tillsammans med arbetsgivaren. Be att få ta med ett 
skyddsombud eftersom de har god erfarenhet av arbetsskadeanmälningar och vet vad som 
bör finnas med. Det är aldrig för sent att anmäla en arbetsskada utan det kan alltid göras i 
efterhand.   

Klubbar 

Klubb Email Telefon 

Seko GC Småland simon.josefsson@greencargo.com 010-455 89 64 

Seko GC Gods Syd ordforande@sekogodssyd.se  070-888 22 95 

Seko GC Väst glSekovast@greencargo.com 010-455 47 02 

Seko GC Hallsberg mattias.kvarnstrom@greencargo.com 076-140 50 95 

Seko GC Eskilstuna jonas.nilsson@greencargo.com  070-766 83 81 

Seko Dalarna  anders.jansson2@greencargo.com  070-534 01 59 

Seko GC Gävleborg  ellinor.bernkert@greencargo.com 076-101 91 54 

Seko GC Mitt kent.norberg@greencargo.com 076-140 50 62 

Seko GC Gods Västerbotten michael.lindgren@greencargo.com  076-140 52 59 

Seko GC Gods Stockholm  fredrik.stangel@greencargo.com 073-943 67 01 

Seko GC Norrbotten  anna.nilsson@greencargo.com 076-760 15 75 

   Besök Seko Green Cargo på: www.seko.se/sekogreencargo 
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