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1) Mötets öppnande 

Ingvar Carlsson fick äran att öppna dagens möte, vi hälsade 
varandra välkomna, därefter förklarades mötet för öppnat 

 
2) Dagordningen 

Dagordningen fastställdes.  
 
3) Sekreterare 

Till Mötesantecknare valdes Tomas Sennerby. 
 
� Kompetenskrav/färdighetskrav ID 06  

Kompetenskraven är idag olika på olika företag, i dessa dagar med 
en hel del sammanslagningar så är det ett problem. 
Formella krav för att jobba i järnvägsanläggningen är i dag ett stort 
frågetecken. 
Ingvar har allt klart för sig hur det borde vara med 
kompetenskraven och förnyandet av densamma, t.ex. vart 5:e år. 
 
Vilka problem har vi idag? 

� Arbetsrelaterade olyckor 
� Förplanerade SOS 
� Direktplanerade SOS 
� Nattarbete 
� Olika avtal, löner, löneutveckling mm 
� Trafikverkets upphandlingar 
� Varierande kompetens på personalen 
� Mindre järnvägsföretag och deras arbetsförhållande 



� Möjlighet att gå på toaletten i tid 
� Boendet på annan ort 
 
4) Plan för gruppens arbete. 

Fortsätta med att identifiera olika problem för våra medlemmar och 
sen göra en åtgärdslista. 
Vi behöver vara fler i gruppen och att gruppens medlemmar 
prioriterar våra möten. 

 
5) Tvådagarsmöte, varav en dag med den stora gruppen. 

Detta diskuterades, datum, månad, att stämma av med Janne 
Halvarsson och se vad som kan bli lämpligt. 
 

6) Aktuell huvudskyddsombudslista. 
Vi gick igenom Ingvars samanställda lista, kompletteringar behövs. 
 
7) Säkerhetskonferens v 11 2015. 

Tidig framförhållning,  
Denna konferens har varit regelbundet återkommande de senaste 
åren. De senaste åren har konferensen haft sitt säte i Örebro. 
Vår grupp skulle kunna vara representerade på denna träff.  
Vi har för avsikt att lägga in detta i vår framtida planering. 
 

  10) Möten 2014 
         Nästa möte, bestämdes till den 27/8-2014 i Göteborg. 
 
  11) Övriga Frågor 
         Många av anteckningarna är minnespunkter för vårt fortsatta arbete 
        där vi anser att vi har en del som bör ses över. 
 
  12) Avslutning 
         Vi tackade varandra för vår närvaro. 
         Därefter avslutades mötet. 
 

 
 
       Stockholm 2014-03-13  

Vid tangentbordet Tomas Sennerby. 
 


