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Ännu ett år som präglats av pandemin och dess effekter. För oss på har det ställt till 

svårigheter med att möta våra medlemmar via ex. medlemsmöten då vi bara har en 

möteslokal som upplåtits för personalen för att öka avstånden. Detta har skett under flera 

perioder och vi ställer oss naturligtvis oss bakom det. Övriga lokaler ligger inte i anslutning till 

produktionspersonalens lokaler.  

Men ett medlemsmöte/öppet hus kunde vi i alla fall hålla i ”Stora konferensen” och det var 

välkommet för både oss och våra medlemmar att ses!      

Året har också präglats av förändringar för våra medlemmar. Vi har reducerat trafiken, vi har 

börjat med lokalstädning och bäddning av våra nattåg. Vi har också märkt av ett ökat 

nattarbetes speciellt för Komfortoperatörerna. Det har varit tuffa förändringar och slitit hårt på 

våra medlemmar. Vi har haft en hög personalbrist, vilket inte förbättrat läget.Seko har gång 

på gång lyft problematiken med arbetsbelastning och dålig schemaläggning som gör det 

svårt att klara av det privata .Särskilt som arbetsgivaren även börjat byta turer utan kontakt 

med våra medlemmar. Det är dock viktigt att komma ihåg att turlistorna ändå följer vårt 

kollektivavtal och det är därför svårt att göra någonting annat än att ständigt lyfta problemen 

med arbetsgivaren. Och det har vi gjort. Om och om igen, i varje samtal och på varje möte. 

Vi har lämnat in en” Begäran om tvisteförhandling” gällande att arbetsgivaren inte haft någon 

FV-plan för 2021. Det skall finnas enligt vårt kollektivavtal. Denna förhandling är ännu inte 

genomförd.      

Sektion Väte har regelbundet haft samrådsmöten med Seko från de övriga depåerna i 

Göteborg och Malmö. Dessa möten har skett med ca 6 veckor emellan, lite beroende på 

omständigheter och vad som varit på gång/händer i depåvärlden . Dessa möten gör att vi 

kan lyfta gemensamma frågor högre upp centralt om vi inte får gehör lokalt samt ta hjälp och 

stöd av varandra gällande problem som uppstått på enskild depå. Ett väl fungerande 

samarbete som vi upplever det. 

Under året har Louise Reichenberg suttit i Seko förhandlingsorganisationen  SJ styrelse och 

där haft samordningsansvaret för Seko Depå. 


