
 
 

Till förtroendevalda i Seko Stockholms klubbstyrelser #5/2017 

 

Seko varslar om strejk på spårtrafikområdet 
Efter att förhandlingarna med Almega strandat under fredagen varslar Seko nu om strejk. I grunden 

ligger att Almega inte utan motkrav vill acceptera de löneökningar inklusive den allmänna 

låglönesatsning som avtalats mellan parterna inom industrin – och som ska vara normerande för 

resten av arbetsmarknaden. Almega kräver bl.a. försämringar gällande arbetstidens förläggning (s.k. 

undertid), och vill inte kännas vid de högst rimliga kraven på ökad trygghet i samband med förlorad 

säkerhetsklassificering som Seko framfört, och varit beredda att betala för. 

 

Sekos varsel är uppbyggt i tre steg. Först tas bland annat lokalvårdare, fordonsvårdare och 

anläggningspersonal ut i strejk i Stockholmsområdet. I steg 2 som träder i kraft den 16 maj tas bland 

annat lokförare på SJ Götalandståg och anställda på Green Cargo som jobbar med LKAB:s malmtåg ut 

i strejk. I steg 3 som träder i kraft den 19 maj tas bland annat alla tågvärdar på MTRs pendeltåg ut i 

strejk. Konflikten berör sammantaget cirka 1 000 Seko-medlemmar. På hela avtalsområdet finns ca 

10 000 medlemmar.  

 

Länkar: 

- Pressmeddelande om konfliktvarslet finns att läsa här. SPRID GÄRNA DETTA I SOCIALA MEDIER! 

- Detaljerad information om vilka varslet omfattar finns att läsa här.  

- Läs Avtalsnytt, med info om de frågor som konflikten gäller från Seko Bransch Spårtrafik, här. 

- Konfliktmeddelandet, ställt till Almega, kan du läsa här. 

 

 

Lyckad kongress för Seko Stockholm  

Sekos kongress, som hölls förra veckan 25-27 april, på Folkets hus i Stockholm, föll väl ut för Seko 

Stockholms del. Vår delegation var engagerad i debatterna och var med och påverkade i flera beslut. 

Under första dagen behandlades bl.a. stadgemotioner. Här är några av de kongressbeslut som gick på 

tvärs med förbundsstyrelsens åsikt, där Seko Stockholm var uppe i talarstolen: 

 

Bibehållen motionsrätt för region, förhandlingsorganisation och branschorganisation: I 

förbundsstyrelsens stadgeförslag hade man begränsat motionsrätten till klubbar och medlemmar. 

Här ansåg Seko Stockholm att bevarandet av motionsrätten för bl.a. den regionala organisationen 

handlar om att försvara demokratin, inte minst för att klubbarna ska ha en bra möjlighet att förankra 

sina motioner. Bengt Wallman, från Klubb Högskolor och Kultur, lade yrkandet och argumenterade 

med framgång i talarstolen. 

 

Fackligt-politiskt ansvariga ska utses i klubbarna: Här gav Seko Stockholm stöd åt en motion från 

Region Väst som ville ha en skrivning om att klubbarna ska utse fackligt-politiskt ansvariga. Seko 

Stockholm ser det som viktigt, eftersom den regionala organisationen behöver klubbföreträdare att 

jobba med kring det fackligt-politiska påverkansarbetet. Här deltog bl.a. Natalie Wredfors, klubb 

Seko SJ Trafik, i debatten. 

https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-varslar-om-strejk-pa-spartrafikomradet/
https://www.seko.se/siteassets/pdf-seko.se/avtal/avtal-2017/ao-spartrafik/ovriga-dokument/bilaga-1_konfliktobjekt_spartrafik_20170503.pdf
https://www.seko.se/siteassets/pdf-seko.se/avtal/avtal-2017/ao-spartrafik/ovriga-dokument/avtal2017_spartrafik_avtalsnytt-3_20170503.pdf
https://www.seko.se/siteassets/pdf-seko.se/avtal/avtal-2017/ao-spartrafik/ovriga-dokument/varsel_spartrafik_3maj_17_20170503.pdf


 
Regionerna behåller ansvar för att bedriva och samordna arbetet för jämställdhet och integration: I 

förbundsstyrelsens förslag på nya stadgar hade regionernas uttryckliga ansvar för att samordna och 

bedriva jämställdhetsarbetet avskaffats. Så blev det inte. I debatten deltog bl.a. Sandra Lindström 

(tidigare Klubb Arlanda Express) och Gerardo Berrios (Seko Post Terminalklubb Stockholm Syd). 

 

Ungdomsföreträdare ska adjungeras till förbundsstyrelsen: Flera unga företrädare var uppe i 

talarstolen och argumenterade för att den som utses till ordförande i centrala ungdomskommittén 

ska adjungeras till förbundsstyrelsens möten. Detta för att stärka ungdomsarbetets ställning i 

förbundet, och för att de ungas röst ska höras tydligare. Efter att frågan hamnat i 

beredningsutskottet landade beslutet i en skrivning i verksamhetsplanen om sådan adjungering. I 

debatten deltog bl.a. Erik Persson och Emelie Jansson från Seko Postklubb Stockholm Norr. 

 

Ställningstaganden för arbetstidsförkortning och för förstärkt anställningstrygghet: Utöver 

stadgemotioner behandlades bl.a. politiska motioner. Kongressen beslutade exempelvis om 

ställningstagande för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön (motionerna kom från Seko Väst 

och Seko Skåne). En framgångsrik motion från Seko Posten – om förstärkt anställningstrygghet – 

krävde ett förbud mot allmän visstidsanställning, huvudentreprenörsansvar för att 

underentreprenörer följer kollektivavtal och lagstiftning, samt olika åtgärder mot outsourcing som 

metod för att dumpa avtalen. Här var bl.a. Jannis Konstantis, Tunnelbaneklubben, uppe i talarstolen. 

 

Sist, men inte minst, är Seko Stockholm nu med i förbundsstyrelsen: Vår egen ordförande Karin 

Åkersten valdes in i förbundsstyrelsen på en ordinarieplats. Det är förstås mycket glädjande och 

innebär att vi har en bättre möjlighet att framöver vara med och påverka förbundet på central nivå. 

Karin, som varit mycket engagerad inför och under kongressen i arbetet med att försvara 

förbundsdemokratin, kommer nu att fortsätta arbetet för en öppen kultur där förbundsstyrelsens 

arbete förankras i hela organisationen.  

 

 

Seko Stockholm på första maj  

Seko Stockholm bjöd traditionsenligt medlemmar på sillfrukost på Nickes pub, Barnhusgatan, i ett 

samarbete med avdelning 50. Omkring 75 medlemmar deltog, och många begav sig därefter till 

demonstrationen i Humlegården som LO och socialdemokraterna organiserade. Den avslutades med 

tal från LO-ordförande Karl-Petter Thorvaldsson. I tåget hade Seko flera banderoller, och bl.a. Seko 

Ung, deltog med sin nya logga.  

 

Seko Stockholms ordförande Karin Åkersten talade dessförinnan på socialdemokraternas och LO-

fackens demonstration i Sollentuna. Karin lyfte fram vikten av att den socialdemokratiska regeringen 

sätter stopp för vinstjakten och urholkningen av välfärden, samt bygger den sistnämnda. Hon krävde 

också ett slut på experimenten med upphandlingar, och argumenterade för att den fackligt-politiska 

samverkan måste vara en angelägenhet för hela arbetarrörelsen. Karin avslutade med att påminna 

de församlade om det fackliga löftet, ett löfte om solidaritet. Talet går att se här.  

Gunnar Westin talade samtidigt på vänsterpartiets demonstration i Uppsala. Gunnar talade om hur 

avregleringarna slår mot både dom anställda och mot samhällsservicen inom bl.a. postservicen, och 

om den fackliga rörelsens utmaning att försvara kollektivavtalen. Sedan övergick han till att tala om 

vikten av att stå upp mot nazism och rasism, apropå den nazistiska demonstrationen i Falun. Gunnar 

https://www.facebook.com/SocialdemokraternaSollentuna/videos/1156780381117292/


 
avslutade med att slå fast behovet av en betydligt mer offensiv investeringspolitik för att åtgärda 

bristerna i infrastruktur, bostäder och välfärden i en tydlig kritik mot den sittande regeringen. Delar 

av talet går att se här.  

 

 

Vill din klubb ha styrelsemöte i Stockholms stadshus? 
Dags att byta miljö? Seko Stockholm kan bistå med lokaler i både Stadshuset och Landstingshuset till 

ert nästa styrelsemöte. För att få låna en lokal i Landstingshuset, kontakta Johnny Nadérus på 

naderus@icloud.com. För lokal i Stockholms Stadshus, kontakta Kadir Kasirga, 

kadir.kasirga@stockholm.se.  

 

 

Dags att beställa kalendrar för 2018 
Till er klubbar som brukar köpa in kalendrar till era medlemmar: Nu är det dags att skicka in 

beställningen för 2018 års kalender. Se erbjudandet från TM samt info om hur ni beställer här. 

 

 

LO-distriktet i Stockholms län söker två handläggare 
LO-distriktet söker två handläggare till kansliet på Västmannagatan 4. En handläggare till Facket 

Försäkrar verksamheten och en handläggare till verksamheten med LO-facken i kommunerna. Läs 

mer om anställningsuppgifter och -villkor här.  

https://www.facebook.com/521664987859903/videos/1903365139689874/
mailto:naderus@icloud.com
mailto:kadir.kasirga@stockholm.se
http://tmkontor.se/dokument/seko-kalender-2018.pdf
http://www.losthlm.se/lo-distriktet-i-stockholms-lan-soker-tva-handlaggare

