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Vi hänvisar till  www.sjofolk.se för aktuell information.
Seko sjöfolks hemsida uppdateras kontinuerligt med  
frågor och svar samt vad som händer och aktuellt läge  
i de olika rederierna där Seko sjöfolk har medlemmar. 

Tidningen Sjömannen finns på www.sjomannen.se
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Kontakta oss
Här finns kontaktuppgifter till 
Seko sjöfolks medlemsservice, 
till rederiernas lokala fackliga 
företrädare och till ombuds-
männen. Du hittar också infor-
mation om att vara medlem. 

Hela världen drabbas
Coronakrisen slår globalt och 
drabbar hela samhället. Seko 
sjöfolk arbetar för att påverka 
på flera nivåer; såväl i svensk 
politik som i internationella 
sjöfarts organisationer. 

10
Så ser det ut lokalt
Vi kollade läget med de förtro-
endevalda i rederier där Seko 
sjöfolk har lokala sektioner. 
Situationen kan förändras från 
en dag till nästa, men såhär såg 
det ut i mitten av april.

6
Här hittar du svar
Vem kan korttidspermitteras? 
Vad är ett varsel? Vad måste 
min arbetsgivare göra för att 
mininera risken att jag smittas 
av covid-19? Vi har samlat 
vanliga frågor och svar.
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Coronaviruset och åtgärderna som vidtagits för att 
bekämpa dess spridning fick snabbt stora konsekven-
ser för sjöfarten. Rederier har varslat om uppsägning, 

sagt upp personal, lagt upp fartyg och lagt ner linjer. Stängda 
gränser och inställda flyg har skapat stora problem när 
 sjömän ska mönstra av och på sina fartyg.

Allt detta drabbar naturligtvis Seko sjöfolks 
medlemmar i mycket hög grad. Seko sjöfolk 
ställde i ett tidigt skede om hela organisationen 
och prioriterar nu arbetet med att hantera krisen 
som uppstått till följd av corona viruset. Alla 
våra ombudsmän, anställda och förtroendevalda 
fokuserar på detta.

För tidningen Sjömannens del innebär det att vi i mitten 

av mars pausade nyhetsrapporteringen på webben tills vidare. 
 Istället har vi sedan dess hänvisat till Seko sjöfolks hemsida 
sjofolk.se som organisationens primära informationskanal. 

Seko sjöfolks styrelse tog också beslut om att det inte blir 
något aprilnummer av Sjömannen som papperstidning i år. 

Istället bestämdes att ge ut en specialtidning om 
coronakrisen och dess följder för sjöfarten. Den 
tidningen håller du i nu.

Här finns ett axplock av material som publi-
cerats på sjofolk.se, utvalda frågor och svar och 
lägesrapporter från Seko sjöfolks nio sektionsord-
förande om situationen i deras rederier.

Vi hoppas att vi – och resten av världen – snart är tillbaka 
som vanligt igen.

u  Följ utvecklingen på www.sjofolk.se
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Bästa medlemmar,

KENNY REINHOLD
ORDFÖRANDE SEKO SJÖFOLK

» Det är  
så många 
som drabbas

LEDARE

De senaste 25 åren har tidningen Sjömannen alltid kom-
mit ut enligt planering. Enda gången det hänt något 
extraordinärt var när vi beslutade att ge ut ett extra-

nummer som handlade om vår gode vän och författare Ove 
Allansson för ett antal år sedan.

Tyvärr väljer vi nu, av många skäl, att ge ut detta speciella 
nummer av vår medlemstidning. Jag önskar att vi inte hade 
behövt göra detta, men nu är läget som det är. Ingen kommer 
att gå oberörd ur detta, vare sig i arbetet, familjen och bland 
nära och kära. Många kommer att bli drabbade.

Sjöfolksmedlemmar, tillsammans är vi starka. Tack för att ni 
rakryggade stått upp för oss när vi nu snart har genomfört 
förhandlingar i varenda rederi, litet som stort och 
vi ha gjort det bra tack vare det stöd vi känt och 
fått av er alla, ni medlemmar i Seko sjöfolk.

I kriser och dåliga tider tenderar alla gå från 
det själviska kapitalistiska tänket till att tänka 
 solidariskt och kollektivt. Till och med kapitalis-
terna och dess tankesmedjor blir de värsta socia-
lister. Devisen ”kamma hem kapital och vinster i 
goda tider, förluster får vi solidariskt dela på i dåliga tider” 
stämmer lika dåligt varje gång det går sämre i landet – och i 
kriser blir det riktigt märkbart.

Jag vet att många medlemmar är oroliga nu. För sina arbeten, 
försörjning, för sin och sina närståendes hälsa, för samhälls-
utvecklingen och framtiden. 

Sjöfarten är hårt drabbad av krisen till följd av coronavi-
ruset och jag förstår din oro. Ingen vet hur länge krisen kom-
mer vara. Ingen vet vad som kommer hända. Den drabbar 
hela vår bransch och den drabbar sjöfolk över hela världen. 

I vår närhet drabbas sjöfolket i färjetrafiken med permit-
teringar och varsel. I närfarten rullar det på hyfsat om man 
anlöper den svenska kusten emellanåt, men lite längre bort 
och runt om i världen så drabbas sjöfolket extremt hårt. 
Ingen, eller ytterst få, kan mönstra på och nästan ingen av de 
drygt en miljon sjömän som befinner sig ombord kan mönst-
ra av. Och kan de, så kan de inte ta sig hem. 

Drygt 100 000 sjömän mönstrar av och på varje månad 
och törnarna ute börjar bli olidligt långa för många stackare 
där ute… Våra tankar går till våra kamrater på fartygen 
världen över och till deras nära och kära, som kanske kämpar 
i isolering i hemlandet.

Här hemma har vi helt ställt om organisationen i Seko sjöfolk 
och fokuserar nu helt och hållet på att hitta lösningar för att 
undvika varsel om uppsägningar på grund av arbetsbrist, att 

så många medlemmar som möjligt ska ha kvar sina arbeten 
och att alla ska får svar på sina frågor om vad som händer 
och vad det innebär för var och en av er. 

Vi gör allt för att finnas där när ni behöver oss och en 
massa förhandlingar pågår i många rederier. Förhandling 
pågår är ett tråkigt svar att ge på frågor om vad som händer, 
i en tid som denna när osäkerheten och otryggheten är så 
 sammankopplade. Men tyvärr är det så.

Jag har aldrig under min tid som ordförande, eller ens fackligt 
aktiv, varit med om en större utmaning. Det här är det värsta 
jag varit med om som förtroendevald. Det är så många av er 
medlemmar som drabbas, ovissheten och den otrygghet det 

skapar samtidigt som hela världen förändras. Men 
jag lovar att hoppet och kämpaglöden är det sista 
som lämnar mig och alla de som är anställda och 
valda av er. Vi ska göra allt som står i vår makt 
för att hjälpa och serva dig om du råkat eller 
 råkar illa ut i den skitsituation som råder mitt i 
pandemins stormiga hav – och även i dess köl-
vatten där den skoningslöst har dragit fram. 

Det är bara genom gemensamma lösningar vi kan ta oss 
igenom denna enorma samhällsutmaning som slår mot vår 
och så många andra branscher i Sverige och i världen. Vi får 
fortsätta kämpa på och ta hand om varandra, och låt oss 
hoppas att denna kris väckt fler medborgare som framöver 
bejakar socialismen, kollektivet och solidariteten!
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Jag har jobbat länge 
som vikarie, visstids- 
och säsongsanställd. 
Efter min senaste an-
ställ ning blev jag hem-
skickad och har ingen 
lön, vad gäller nu?
Då du inte har en tillsvidareanställ-
ning och är så kallat tidsbegränsat 
anställd har du bara ett skydd 
under den tid då du är anställd. När 
kontraktet tar slut blir du i detta fall 
arbetslös. När anställningen upphör 
är det viktigt att du första arbetslösa 
dagen tar kontakt med arbetsför-
medlingen och a-kassan om du är 
medlem där.

Vad måste min arbetsgivare göra för att minimera 
risken att jag som anställd blir  smittad av covid-19?
För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedöm-
ning enligt  arbetsmiljölagens regler. I riskbedömningen ska det finnas en planering 
om hur eventuell smitta  eller misstänkt smitta ska handhas. Din arbets givare ska 
informera dig om vad som gäller.

Behöver jag läkarintyg om jag är hemma och sjuk?
Kravet på läkarintyg från åttonde sjukdagen är tillfälligt borttaget till och med 31 maj. 
Därför kan du fram till dess vara hemma i fjorton dagar utan läkarintyg. Om du har 
föreläggande om förstadagsintyg och har svårt att få tid hos vårdinrättning ska du 
kontakta din arbetsgivare för direktiv. 

Vad gäller för mig 
som är vikarie? Kan 
arbetsgivaren avbryta 
mitt vikariat?
Ditt vikariat gäller enligt ditt anställ-
nings kontrakt. Det innebär att du har 
samma  skyldigheter och rättigheter 
som innan så länge som anställnings-
kontraktet gäller.

Jag har blivit inkallad till jobb under per mit tering. 
I vilken utsträckning ska jag vara tillgänglig för 
arbetsgivaren?
Arbetsgivaren ska meddela dig om till vilken procent du är permitterad och när du 
ska arbeta resterande procent. Är du till exempel permitterad till 60 procent så ska 
du övriga 40 procent stå till arbetsgivarens förfogande. Om arbetsgivaren väljer att 
låta dig gå hem, är det alltså viktigt att det i ditt schema framgår när du ska arbeta 
eller stå till arbetsgivarens förfogande.

I en tid som denna är ovissheten stor och frågorna många. Här 
har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna från 
Seko sjöfolks medlemmar. Fler finns att hitta på sjofolk.se.

Vanliga frågor & svar

Kan jag som inte har en 
tillsvidareanställning 
bli permitterad?
Det finns inget krav som säger att 
du måste ha en tillsvidareanställning 
för att bli permitterad. Villkoren för 
permittering är att du ska ha arbetat 
tre månader hos samma arbetsgivare 
och inte är nyanställd. Om du har ett 
längre vikariat som ännu pågår kan 
du alltså bli permitterad.

När och för vem gäller korttidspermittering?
Alla rederier som har ett kollektiv avtal med Seko kan teckna ett kort tids permit-
terings avtal. Avtalet innebär att en arbets givare kan få ersättning på upp till 50 
procent av lönesumman. Din arbets givare kan alltså minska din arbetstid med 60 
procent men du får 90 procent av en heltid i lön. 

Från 1 maj till 31 juli 2020 förstärker regeringen möjligheten för korttidspermitte-
ring så att din arbetsgivare, efter förhandling med Seko lokalt, kan minska din arbets-
tid upp till 80 procent samtidigt som du får behålla 88 procent av din lön, inklusive 
alla tillägg. 

Jag brukar jobba som 
sommarvikarie ombord. 
Vad händer nu?
Har du skrivit ett anställningskontrakt 
så gäller det, arbetsgivaren kan inte 
ensidigt säga upp det. Har du inte 
skrivit något anställningskontrakt så 
ska du vända sig till arbetsgivaren.

Mitt fartyg är upplagt och min chef har gett mig helt  
andra arbetsuppgifter än jag brukar ha, får de göra så?
Ja, arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och kan därför be dig att göra arbeten 
som du normalt inte gör. Som arbetstagare har man en arbetsskyldighet i hela företa-
get där man är anställd.

ALLMÄNT

KORTTIDSPERMITTERING

VISSTID OCH VIKARIAT



APRIL/MAJ 2020  ISTÄLLET FÖR SJÖMANNEN  SID 5

Jag har innestående veder lag. Kan arbetsgivaren tvinga 
mig att vara hemma på vederlagsledighet?
Enligt Färjeavtalet kan arbetsgivaren i samband med förändring av tim- och period-
schema lägga ut innestående vederlag. På årsarbetstidsavtalet finns inget vederlag 
och då kan heller inget vederlag läggas ut.

Vad gäller för semester i sommar? 
Din rätt till fyra veckor sammanhängande semester under semesterperioden kvarstår. 
Dagar från tidigare år som är sparade i enlighet med semesterlagen är skyddade under 
förutsättning att det framgår att de sparats på detta sätt och att de inte är äldre än fem 
år. I denna krissituation har vi lokalt förhandlat i några rederier om att flytta huvud-
semesterperiod tillfälligt från maj–september till senare under semesteråret. Detta för 
att rädda arbetstillfällen och bolagen. Kolla med din sektion om vad som gäller.

När vet jag om jag  
blir  uppsagd?
När förhandlingen är avslutad kan 
 bolaget när de vill påbörja uppsäg-
ningarna. Arbetsgivaren måste skrift-
ligen delge dig som blir uppsagd. Är 
du orolig för din anställning så hör av 
dig till din arbetsgivare.

An stäl l  ningstiden  på  
”Mina sidor” på seko.se 
stämmer inte, kan detta 
på verka min uppsäg-
ning?
Nej, det påverkar inte. Sekos och re-
deriets system är två helt olika saker. 
Att din anställningstid i Sekos system 
inte stämmer påverkar inte din plats 
på rederiets lista. Turordningen och 
vem som sägs upp baseras helt och 
hållet på arbets givarens uppgifter om 
anställningstid.

Jag är medlem i ett annat 
fackförbund än Seko och  
har blivit  varslad. Kan  
jag få hjälp?
Det avgör det fackförbund du är med-
lem i. Här gör olika förbund på olika sätt. 
 Kontakta ditt förbund. 

Om du arbetar på en arbetsplats där 
Seko har kollektivavtal, men är medlem i 
ett annat LO-förbund som meddelat att 
de inte kan företräda dig, så kontakta vår 
medlemsservice så hjälper de dig vidare. 

Medlemsservice kontaktuppgifter: 
0770-45 79 50, sjofolk@seko.se

Jag är föräldraledig, vad gäller vid permittering och varsel?
Vid föräldraledighet händer ingenting gällande permittering. Arbetsgivaren förfogar inte 
över en anställd som är frånvarande på grund av föräldraledighet. Ett varsel är just bara 
ett varsel. Du kan inte bli uppsagd under din föräldraledighet. Är du föräldraledig får du 
inte sägas upp förrän du är tillbaka i tjänst igen.

Vad händer om jag  
blir varslad?
Ett varsel är en förvarning om uppsäg-
ning. Du är med andra ord inte upp-
sagd, en uppsägning ska vara skriftlig 
och ges till dig personligen. Vid 
uppsägning så ska din lokala fackliga 
sektion förhandla med arbets givaren.

Hur lång upp sägningstid har jag när jag blir uppsagd?
Uppsägningstiden beror för det första på vilket avtal du arbetar under. Arbetar du på färja 
eller fraktfartyg är uppsägningstiden beroende av din ålder. Arbetar du på skärgårdsbåt är 
uppsägningstiden beroende av din anställningstid vid företaget. Se sjofolk.se för detaljerad 
information om uppsägningstid. 

Vad har jag för rättig heter under min upp säg ningstid?
Du har samma rättigheter och skyldigheter under din uppsägningstid som under din 
anställning. Du ska stå till arbetsgivarens förfogande, ha certifikat och läkarintyg i ordning. 
Under uppsägningstiden har du dock rätt att söka andra jobb och gå på anställningsintervju 
om det är aktuellt. Observera att giltighetstiden för certifikat och läkarintyg är förlängd. 

HÅLL DIG UPPDATERAD! Fler  

frågor och svar finns på Seko sjöfolks 

hemsida sjofolk.se. Där fyller vi 

också kontinuerligt på med nya frågor 

och situationer  som dyker upp. 

Hur vet rederiet vilken plats jag har i turordnings listan?
Alla uppsagda får ett personligt meddelande av arbetsgivaren, där arbetsgivaren berät-
tar hur många dagar du är registrerad som anställd hos dem. Om du anser att rederiets 
uppgifter är felaktiga behöver du kunna bevisa att din anställningstid är en annan genom att 
styrka detta med anställningskontrakt, lönespecifikation, sjötjänst utdrag från Transportsty-
relsen eller liknande. Om du har dokument som visar att du varit anställd fler dagar än vad 
arbetsgivaren först angav, så kommer arbetsgivaren att korrigera detta.

Hur betalar jag min medlemsavgift när jag  
är uppsagd och inte längre har en lön?
Kontakta Seko sjöfolk på sjofolk@seko.se så ändrar vi ditt  
betalningssätt från kollektiv avisering till individuell  
inbetalning. Sedan kan du i din egen bank ansöka  
om autogiro eller välja e-faktura.

VEDERLAG OCH SEMESTER

VARSEL OCH UPPSÄGNING
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FORSEA
Verksamheten rullar på, fast med lite 
mindre personal. Aurora och Tycho Brahe 
går som vanligt. Hamlet tar bara lastbilar. 
Rederiet har börjat permittera folk och 
några har varit hemma på vederlag och 
semester. Restaurangen på Aurora är bara 
öppen torsdag–lördag. Just nu är det bara 
pendlare, lastbilar och folk med särskilt 
behov och tillstånd som får gå av i Dan-
mark. Restriktionerna påverkar såklart vår 
verksamhet. 

När det gäller smittrisk har man satt upp 

skydd i kassorna i shopen och cafeterian, 
och även skydd för rorgängaren när han 
ska sätta landgången. 

Stämningen är ganska bra ombord trots 
situationen. Frågorna från medlemmar 
handlar mest om vederlag och semester. 
Några undrar vad som händer om detta 
pågår länge, blir vi uppsagda då? Seko 
sjöfolks hemsida har hjälpt mycket, den är 
tydlig och där finns mycket information. 

Tiziana Cavalli de Lonti,  
sektionsordförande ForSea

TT-LINE
Det knallar på här. Fraktvolymerna har 
gått ner lite jämfört med förra året och vi 
har nästan inga passagerare, bara ett fåtal 
som åker mellan Tyskland och Sverige där 
det fortfarande är öppet. Rederiet har dra-
git ner bemanningen på cateringsidan och 
lagt ut semester och vederlag. Det finns ett 
korttidspermitteringsavtal som inte börjat 
användas än. 

Oron för smitta finns, men man har 
satt upp plexiglas på både Peter Pan och 
Huckle berry Finn och även vidtagit andra 
åtgärder. Vi jobbar tre veckor och är lediga 
tre, istället för två-två som i normala fall, 
med tanke på inkubationstiden. Man har 
också tagit bort överlappande vakter som vi 
hade förut, för att inte blanda folk i onödan. 

Än så länge är vi väldigt lyckligt lottade 
i TT-Line. Jag tar ett djupt andetag varje 
kväll och tänker ’hur är det möjligt?’. Men 
det beror på att vi har såpass mycket frakt. 
Det är den som är vår stora bit, passage-
rarna reser mest när det är storhelger, lov 
och semester.

Ulf Nilsson, sektionsordförande TT-Line

Alla rederier påverkas – men på olika sätt. Uppsägningar, förtvivlan  
och oro. Verksamhet som rullar på om än i mindre skala och  
problem med besättningsbyten. Här berättar ordförande  
i Seko sjöfolks nio sektioner om läget hos dem  
just nu (mitten av april).

FINNLINES 
Fartygen går enligt ordinarie tur-
lista med bibehållen bemanning. 
Hittills är fraktbeläggningen god. 

”

”

Aktuellt läge
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DESTINATION GOTLAND
På det stora hela är vi väldigt förskonade. Vi har 
gått ner till bastrafik och har minimal bemanning 
ombord, rederiet har skickat hem folk på veder-
lag och semester. Avtal om korttidspermittering 
har diskuterats men än har vi inte nått dit. Vi tar 
det dag för dag, läget kan förändras och vi vet ju 
inte om detta blir en långkörare eller inte. 

Rederiet har agerat bra och tagit personalens 
oro för att bli smittad på allvar. Man har begrän-
sat hur nära passagerarna kan komma besätt-
ningen, och sprider även ut passagerarna ombord 
så att de inte hamnar nära varandra. Får vi en 
besättning som är smittad, då har vi problem.

Vi måste ha trafiken igång. Om fartygen ligger 
still blir det tomt i affärernas hyllor härute på 
ett par dagar. Allt kommer via fartygen och ön 
fungerar inte utan sin färjetrafik. 

De som jobbar ombord gör ett fantastiskt 
arbete. De kämpar på och håller humöret uppe. 
Min uppgift är att finnas tillgänglig för med-
lemmarna, lyssna på dem som ringer och vill 
ventilera sin oro och rädsla, och hålla medlem-
marna uppdaterade om rederiets planering och 
besluten som tas.

Katrina Jakobsson,  
sektionsordförande Destination Gotland

VIKING LINE
Stämningen bland personalen är positiv. 
Alla förstår att det inte är Viking Line 
som styr över det som händer. Vi har en 
bra dialog med företaget, de ska verkligen 
ha en eloge. De har sedan krisen började 
varit samarbetsvilliga och velat hitta 
lösningar tillsammans med oss. Cinderella 
ligger upplagd i Mariehamn med 15 per-
soner ombord, främst maskin- och däcks-
personal. Övrig personal är permitterad. 
Frågorna jag får från medlemmar handlar 
framför allt om korttidspermittering. 

En positiv sak är att många gått med 
i facket den senaste tiden. Vi har haft 27 
inträden på två månader. Hoppas bara 
att de stannar kvar, jag ska se till att följa 
upp dem. 

Det svåra är att vi inte vet vad som 
händer imorgon eller längre fram. Cinde-
rella ligger upplagd till 13 maj men det 
kan ju ändras. Jag har kontakt varje dag 
med befälhavaren ombord och pendlar 
mellan Stockholm och Mariehamn för att 
hålla mig i närheten om det blir förhand-
lingar med bolaget. Det uppskattas. 

På det stora hela är det god stämning 
hos oss. Folk förstår.

Bent Björn-Nielsen,  
sektionsordförande Viking Line

BLIDÖSUNDSBOLAGET
Vi har vidtagit åtgärder för att 
motverka smittspridning. I vanliga 
fall tar vi emot biljetter av alla pas-
sagerare men nu läggs biljetterna 
istället direkt i en papperskorg. På 
däckskontoret och i caféet har vi 
skärmat av med plexiglas och man 
kan bara betala med kort. I caféet 
har vi begränsat utbudet; alla 
mackor och fikabröd är inplastade 
och kanelbullarna är borttagna. 
Antalet passagerare som samtidigt 
får vara ombord är reducerat och 
passagerarytor runt besättningen 
är avstängda.

Den 20 april byter vi från jus-
terad vintertidtabell till i princip 
ordinarie trafik för säsongen. Be-
skedet vi fått nu sträcker sig till 16 
juni. Det är några mindre ändringar 
jämfört med vanlig turlista, och 

ångbåtarna Storskär och Norrskär 
ska tyvärr inte gå under våren. 

Den 1 juni ska Utö Rederi 
inrangeras i Blidösundsbolaget och 
förhandlingar pågår. Det betyder 
bland annat att båda bolagens las-
listor kommer att slås ihop.

Än så länge har vi inga säsongs-
anställda. Den kommersiella sidan 
med charter och musikkryss-
ningar ligger nere. Nästan allt är 
avbokat. 

Det är rörigt nu med mycket 
som vi inte vet. Men jag ser det 
som väldigt positivt att det inte 
blir större neddragningar, och för-
hoppningvis får vi underlaget inför 
sommaren snart så att vi kan börja 
blicka framåt.  

Eric Ekblom, sektions-
ordförande Blidösundsbolaget

”

”

”
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STENA LINE
Rederiet har sagt upp 501 personer på vårt av-
talsområde. Folk är ledsna och förtvivlade, ingen 
hade förväntat sig detta. Människor som varit 
anställda i närmare 20 år har blivit uppsagda. Jag 
är orolig för hur de som är kvar ska klara sina 
nya arbetsuppgifter. Många som klarat sig från 
uppsägning är äldre. Jag är rädd att sjukskrivning-
arna ökar framöver. 

Linjen Oslo–Fredrikshamn har lagt ner för 
gott och två andra fartyg är upplagda tillfälligt. 
Danmarkslinjen går i dagsläget bara med frakt, 
Tysklandslinjen tar även passagerare. 

Nu vill arbetsgivaren förhandla om korttidsper-
mittering och det ser vi som positivt. Vi ser fram 
emot att det då kan bli färre uppsägningar än de 
501, att en del kan bli återanställda. 

Vi får många frågor från medlemmar om turord-

ningslistor. Jag vill vara tydlig med att vi i klub-
ben inte har fått listorna, men vi har sett dem, och 
vi vet att det finns fel i dem. Du som tror att dina 
anställningsdagar inte stämmer ska själv kontakta 
HR service center.

Det är för tidigt att säga något om framtiden, 
men vi i klubben är hoppfulla. När länderna öpp-
nar upp igen så tror vi att det kommer behövas mer 
personal än Stena har räknat med. Även om vi inte 
kommer tillbaka med samma styrka – även om det 
finns ett ’före viruset’ och ett ’efter viruset’ – så tror 
och hoppas vi att en del av dem som nu sagts upp 
får komma tillbaka. 

Vi vill också passa på att tacka alla de som är, 
eller har varit, förtroendevalda för deras insats.

Mahmoud Sifaf,  
sektionsordförande Stena Line

TANKREDERIER
Tankrederierna verkar hittills ha klarat 
sig bra på grund av oljekonflikten mellan 
Saudiarabien och Ryssland som pressat 
ner oljepriset. Många har velat fylla på 
sina lager och fartygen har haft att göra. 
När det gäller av- och påmönstringar är 
det samma sak här som i storsjörederi-
erna; den som arbetar på ett fartyg som 
anlöper svensk hamn är relativt försko-
nad från problem. 

WALLENIUS MARINE
Att få hem och ombord folk är ett jätte-
problem för oss. Sedan det här började 
har ingen i våra besättningar kunnat 
mönstra på eller av. Tiden för avmönstring 
har hittills förlängts två gånger med en 
månad i taget. Sjömän ska vara undan-
tagna från reserestriktionerna men det 
är svårt när gränserna är stängda och 
det inte finns några flyg. Totalt handlar 
det hos oss om 20 fartyg med ungefär 20 
personer ombord på varje.

Det tar tid att få last och vi har ett par 
fartyg som ligger utanför Skagen och 
väntar. Sex av våra fartyg förbereds för 
kall uppläggning, tre i slutet av april och tre 
i slutet av maj. Ett av dem är svenskflaggat.

Folk ombord i båtarna är nervösa så-
klart. Både för smitta och för vad som ska 
hända med branschen. Några mejlar och 
har frågor om sin avlösning. 

Våra sjömän på TAP-avtal har det 
besvärligt, de får ju ingen lön när de 
är hemma eftersom de har kontrakts-
anställningar. Så länge vi har TAP-anställ-
da kommer ingen svensk att bli uppsagd, 
utan det som händer är att filippinska 
TAP-sjömän får sluta. 

Jag hoppas att det här tar slut imorgon, 
eller i alla fall före sommaren. Men vad 
vet jag. Det är omöjligt att gissa.

Björn Jonasson,  
sektionsordförande Wallenius Marine

”

”
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SILJA LINE
Läget är ganska bra än så länge. Vi an-
vänder avtalet om korttidspermittering. I 
nuläget är nästan all personal hemma. Silja 
Symphony är upplagd med 20 personer 
från driftsidan ombord som håller båten 
startklar om situationen skulle ändras. Silja 
Galaxy går som vanligt men med bara 42 
personer ombord inklusive befäl. Hon går 
som transportbåt; personer som behöver ta 
sig hem får åka med som passagerare om de 
har tillstånd från myndigheter.

Just nu är det ganska lugnt bland våra 
medlemmar. De har förståelse för situa-
tionen och har fått bra information via en 
Facebook-grupp vars administratörer är 
duktiga på att svara på frågor. 

Det är inte många ombord som har 
kontakt med passagerare och chaufförer, 
och de håller avstånd och försöker undvika 
smittorisk. Chaufförerna är också försik-
tiga och står inte ända framme vid kassan. 
Men det är klart att folk är oroliga för 
smitta, det är vi väl allihop. 

Rederiets ledning undersöker möjlighe-
ter för att komma igång igen. De jobbar 
på olika scenarion beroende på vad som 
händer, hur långvarigt det blir och när 
man släpper på restriktionerna. Det finns 
fortfarande intresse för att åka på kryss-
ningar, och ledningen tittar på möjligheten 
att återuppta trafiken längre fram om det 
ser ljusare ut då. 

Folke Matrosow,  
sektionsordförande Silja Line

REDERI ECKERÖ
Rederiet säger upp alla utom 13 anställda på vårt 
avtalsområde, nästan 360 stycken. Båda våra fartyg 
är upplagda och alla är korttidspermitterade. Jag hål-
ler tummarna för att coronakrisen ska ebba ut snart, 
men fakta är att i dagsläget står det 24 april på alla 
uppsägningar. Då börjar uppsägningstiden ticka.

Många medlemmar känner stor lojalitet till rede-
riet, de saknar också kollegorna och jobbet och vill 
tillbaka till vardagen ombord. En del av våra med-
lemmar har vuxit upp med båtarna, med släktingar 
som också jobbat i rederiet.

När det gäller medlemmars oro hänvisar jag bland 
annat till Frågor & Svar på Seko sjöfolks hemsida. 
Den är bra. Arbetsgivaren har också satt upp en 
informationssida för personalen, och sektionen har 
en privat Facebookgrupp för facklig information. 
 Sociala medier är snabbt och praktiskt. Samtidigt 
ställer det krav; folk förväntar sig snabba svar och 
om 50 medlemmar hör av sig samtidigt via Mes-
senger så trillar frågorna ’nedåt i flödet’ och kan lätt 
glömmas bort. I alla fall just nu. Påminn mig! 

Arbetsgivaren säger att man vill tillbaka i trafik så 
snart man kan, och som jag ser det kan myndighets-
beslut avgöra hur detta kommer att gå. Många tror 
att folk kommer vilja röra på sig när restriktionerna 
väl släpps, och att den lokala kryssningstrafiken kan 
komma igång snabbt. Det sägs att folk ’kryssade’ 
mycket efter förra lågkonjunkturen. 

Jag tror och hoppas att vi reder ut detta. Jag önskar 
inget hellre än att jag kunde säga säkert att vår verk-
samhet finns kvar på samma sätt som idag, efter kri-
sen. Mycket hänger på myndighetsbeslut och förutsätt-
ningarna ändras hela tiden. Det är frustrerande. Men 
hoppet är det sista som överger människan, sägs det.

Fabian Westerlund,  
sektionsordförande Rederi Eckerö

VIKING ICEBREAKER
Isbrytarna i Luleå har 
infört ett slussningssys-
tem för att säkerställa 
att ett fartyg är smitt-
fritt och kan assistera. 
För att inte riskera att 
sprida coronaviruset hålls 
besättningarna i karantän 
i två veckor innan de får 
komma ombord på den 
isbrytare som används 
för uppdrag.

STORSJÖREDERIER
Flera storsjörederier har problem med på- och avmönstringsresor 
på grund av stängda gränser och flygplatser. Folk förstår situatio-
nen och Seko sjöfolk får inte många samtal från medlemmar i de 
här fartygen. Seko sjöfolk tittar tillsammans med arbetsgivaren på 
lösningar och försöker göra det så bra som möjligt. 

För fartyg som någon gång anlöper svensk hamn går det att lösa, 
likaså de som anlöper Tyskland och kan ta färja hem till Sverige. Det 
är värre för de som måste flyga hem. För anställda som jobbar på 
TAP-avtal har möjlighet till förlängda kontrakt beviljats när på- och 
avmönstringar förskjuts på grund av reserestriktioner.

”
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Utländsk besättning har inte längre 
rätt att tillfälligt lämna sitt fartyg om 
de är medborgare i ett land utanför 
Schengen. Det har Polis myndigheten 
beslutat. Skälet som anges är att det 
mot bakgrund av det rådande världs-
läget föreligger ett hot mot den inre 
säkerheten i Sverige. 

Seko sjöfolk är kritisk till beslutet, 
då vi inte ser hur medborgarskap i 
detta fall begränsar smittspridningen. 

Regeringen presenterade den 30 mars 
åtgärder som ska underlätta för de 
som förlorar eller riskerar att förlora 
sitt arbete i samband med coronakri-
sen. Det gäller bland annat satsningar 
på a-kassan och förstärkningar av Ar-
betsförmedlingen. En viktig satsning är 
att fler kan kvalificera sig till a-kassan 
och att fler kan få ut ett högre belopp. 

Giltighetstiden för sjömäns intyg och 
behörigheter förlängs i sex månader 
från det datum då de annars skulle ha 
behövt förnyas. Beslutet togs av reger-
ingen den 26 mars. Att förnya intyg 
kan kräva utbildning, praktik eller 
läkarbesök, och det rådande läget gör 
det svårt att uppfylla dessa villkor. 

Seko ser positivt på beslutet.

LO och Svenskt Näringsliv har 
kommit överens om att skjuta upp 
avtalsrörelsen till i höst. Befintliga 
avtal prolongeras. 

Seko ser positivt på beslutet.
– Att genomföra en avtalsrörelse 

under nuvarande omständigheter 
känns varken seriöst eller solidariskt. 
En del branscher befinner sig i djup 
kris och det blir svårt för facken att 
med kraft driva sina krav, säger Valle 
Karlsson, förbundsordförande i Seko. 

Seko sjöfolk presenterar tillsammans med 
Svensk Sjöfart och Sjöbefäls föreningen 
(inom sam arbetet Blå Tillväxt) förslag till 
politiska åtgärder för att rädda sjöfarten.

Sjöfarten transporterar cirka 90 procent av 
alla varor till och från Sverige och drygt 30 
miljoner passagerare varje år. Men till följd 
av covid-19 har antalet resande minskat 
drastiskt och rederier som transporterar 
både passagerare och gods har blivit tving-
ade att varsla stora delar av personalen. 

Blå Tillväxt har identifierat åtgärder som 
kan bidra till återhämtningen både för 
samhället i stort och för sjöfartsnäringen, 
och skickat dessa förslag till regeringen. 

– Sjöfarten transporterar samhälls-
viktiga varor och står indirekt för cirka 
100 000 arbetstillfällen. För att mot-
verka den utveckling vi nu ser till följd 
av coronaviruset behöver regeringen 
ta beslut om aktiva åtgärder i rådande 
krissituation och om långsiktiga åtgärder. 
Det behövs förutsägbara och långsiktigt 
konsekventa villkor. Återinförandet av 
nettomodellen spelar en avgörande roll 
liksom ett förenklat och harmoniserat 
regelverk, där grunden för sjöinkomst, 
sjöfartsstöd och tonnagebeskattning får 
samma bedömningsgrunder, säger Kenny 
Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

Hela skrivelsen finns på sjofolk.se

Utländsk besättning 
får inte gå iland

Fler kan få a-kassa

Världens sjömän sitter fast 

Behörigheter förlängs

Avtalsrörelsen flyttas

Blå Tillväxt vill rädda sjöfarten

Arbete pågår på alla nivåer
Hanteringen av coronakrisen pågår överallt. Regeringen presenterar kris paket, myndig heter ger 
tillfälliga regellättnader och på internationell nivå försöker ITF lösa problemet med sjömäns  
av- och påmönstring. Seko sjöfolk arbetar för att påverka i många olika sammanhang. 

Beroende på hur man räknar påverkas 
ungefär en och en halv miljon sjömän i 
världen på olika sätt av coronakrisen. 

I normala fall mönstrar cirka 100 000 
sjömän varje månad av eller på sina fartyg. 
Många av dem sitter fast nu när länder och 
transportföretag stängt ner. Samtidigt är 
det viktigare än någonsin att sjötranspor-
terna fungerar för att vi i dessa kristider 
ska fortsätta ha tillgång till mat, medicin, 
vardagsvaror och industrimaterial. 

Seko sjöfolk arbetar aktivt inom interna-
tionella fackliga organisationer för att sjö-
män på världshaven ska få stöd och hjälp. 
Inom Internationella transportarbetarefede-
rationen (ITF) har det framför allt handlat 
om att lösa det akuta problemet med på- 
och avmönstring. ITF och arbetsgivarorga-
nisationen Joint Negotiating Group (JNG) 
har tagit fram en ”Agreed approach” där 
det framgår hur sjömän på ITF-avtal ska få 
stöd, hjälp eller ersättning när hen inte kan 
komma iland eller ta sig hem. Seko arbetar 
för att en liknande överenskommelse ska 
nås för Tillfälligt Anställd Personal (TAP) 
på svenskflaggade fartyg. 

När det gäller problemet med påmönst-
ring har det blivit tydligt att flera rederier 
är måna om att ha ombord samma besätt-

ning som de brukar och därför anstränger 
sig för att få ut dem på fartygen. Seko sjö-
folk ser därför möjligheten att ITF lyfter 
diskussionen med JNG om att omvandla 
dagens kontraktsanställningar till tryggare 
tillsvidareanställningar för sjöfolk som går 
på ITF-avtal.

Kryssningsbranschen ligger så gott som 
helt nere. Det drabbar flera hundra tusen 
personer som arbetar på fartyg som nu 
ligger still. Seko sjöfolk befarar att det 
finns många svenskar bland de drab-
bade och att dessa nu kan stå utanför det 
svenska socialförsäkringssystemet och 
a-kassa. För de som sitter fast ombord 
är det avgörande om rederiet har tecknat 
avtal med ITF för att få hjälp att komma 
iland eller hem. Fartygets flagg har också 
stor betydelse för vilket stöd besättningen 
(och passagerarna) kan förvänta sig. 

Seko sjöfolk arbetar för att uppmärk-
samma flaggstatens ansvar. Att bekvämlig-
hetsflaggade fartyg är otrygga och riskabla 
att både arbeta på och resa med visar 
coronakrisen med all önskvärd tydlig-
het. Seko sjöfolk fortsätter oförtröttligt 
att arbeta fackligt för schysta villkor på 
världshaven, med ordentliga avtal och 
flaggstater som tar ansvar.

UTBLICK



INFORMATION

LOKALA FACKLIGA 
FÖRETRÄDARE

Rederi Ballerina
Kontaktombud Eric Gustafsson,  
070 489 88 27,  
rederiballerina@hotmail.com
Kontaktombud Joakim Andersson,  
076 019 72 76

Blidösundsbolaget
Sektionsordförande Eric Ekblom,  
070 843 85 42, eric.ekblom@seko.se
Vice sektionsordförande Rikard  
Mattsson, 070 567 49 55,  
grevekartong@gmail.com

Destination Gotland
Sektionsordförande Katrina Jakobsson, 
070 564 06 04, katrina.jakobsson@seko.se
Vice sektionsordförande Conny Engström

Djurgårdens Färjerederi
Kontaktombud Lisa Rosberg,  
073 984 54 52, lisa.rosberg@gmail.com

Rederi Eckerö
Sektionsordförande Fabian Westerlund, 
08 702 72 77, +358 403 54 58 68,  
sektionsordforande@rederiabeckero.ax
Vice sektionsordförande Andreas  
Westmark, andreas.westmark@seko.se
Vice sektionsordförande Marina Bergbo-
Fellenius, knallen2009@hotmail.com

Finnlines Ship Management
Kontaktombud Annika Stupers,  
070 910 03 98, petrusludo@yahoo.se

ForSea
Sektionsordförande Tiziana Cavalli De 
Lonti, 076 326 15 74,  
titti.cavalli@forseaferries.com
Vice sektionsordförande Mats Lindgren

Gota Ship Management
Kontaktombud Martin Karlsson,  
076 778 04 50,  
martin76karlsson@gmail.com

Gävle Hamn
Kontaktombud Robin Uusirantanen,  
070 625 73 08,  
robin.uusirantanen@gmail.com

Göteborg–Styrsö Skärgårdstrafik
Kontaktombud Hans Johansson,  
073 708 74 07,   
grytlymmel@hotmail.com

Luleå Bogserbåt
Kontaktombud Tony Rönnbäck,  
070 528 00 52,  
tony.ronnback@portlulea.com

Ornö Sjötrafik
Kontaktombud Hannes Eghult,  
073 804 64 77, hanneseghult@gmail.com

Ressel Rederi
Kontaktombud Kenny Hasselqvist,  
073 442 44 73,  
kennyhasselqvist@rocketmail.com

Silja Line
Sektionsordförande Folke Matrosow,  
08 666 34 11, 070 623 34 41,  
seko@tallinksilja.com
Vice sektionsordförande  
Pierre Haglund

Stena Line
Sektionsordförande Mahmoud Sifaf,  
031 85 53 56,  
mahmoud.sifaf@stenaline.com
Vice sektionsordförande Daniel  
Holmgren, 031 85 87 57,  
daniel.holmgren@stenaline.com
Vice sektionsordförande Ulf Norström, 
031 85 87 69,  
ulf.norstrom.go@stenaline.com

Strömma Turism & Sjöfart
Kontaktombud Lisa Rosberg,  
073 984 54 52,  
lisa.rosberg@gmail.com

Svitzer Faroe Islands
Kontaktombud Daniel Oscarson,  
070 647 70 20,  
daniel.oscarson@hotmail.com

Terntank
Kontaktombud Sonny Ryberg,  
070 957 85 66, s.ryberg@telia.com

TT-Line
Sektionsordförande Ulf Nilsson,  
0410 562 46, 070 548 24 08,  
ulf.nilsson@seko.se
Vice sektionsordförande  
Håkan Ziethén

Utö Rederi
Kontaktombud Samuel Wingårdh,  
070 774 25 17,  
samuelmwingaardh@gmail.com

Viking Icebreaker
Kontaktombud Jimmy Lundberg (Ale), 
070 236 85 41, skaunski@icloud.com
Kontaktombud Nils-Erik Helleberg 
(Atle), 070 368 32 53,  
nissehelleberg@outlook.com

Viking Line
Sektionsordförande Bent Björn-Nielsen,  
+358 405 87 38 52, 073 873 71 89,  
bent.bjorn-nielsen@seko.se
Vice sektionsordförande Petra Sviberg

Wallenius Marine
Sektionsordförande Björn Jonasson,  
08 772 06 99, 070 772 06 99,  
bjorn.jonasson@walleniusmarine.com
Vice sektionsordförande Bo Enmark, 
bosse@myntet.ac

Medlemsavgift
För aktiv medlem är avgiften till 
förbund och a-kassa 438 kr/mån. För 
pensionär är avgiften till förbundet  
142 kr/mån.

Reducerad medlemsavgift
Reducerad avgift beviljas efter ansökan 
under följande förutsättningar: studier 
under terminstiden, föräldraledighet, 
arbetslöshet, sjukdom, sjukersättning  
och avtalspension.  

Ungdomsmedlemskap
Vi erbjuder ungdoms  medlem skap för dig 
under 25 år. Det innebär en medlems-
avgift på 120 kr/mån i tre månader. Kon-
takta medlemsservice för att bli medlem.

Betalning av medlemsavgift
Genom avtal med Sjöfartens Arbets-
givareförbund dras din medlemsavgift 
till Seko sjöfolk från lönen varje månad. 
Om medlemsavgiften inte blivit dragen av 
arbetsgivaren (till exempel vid frånvaro 
på grund av föräldra ledighet eller studier) 
sänds inbetalningskort hem automatiskt.

Medlemsavgiften kan även betalas via 
autogiro eller e-faktura. För ansökan om 
autogiro, kontakta medlemsservice. För 
e-faktura, kontakta din bank. För dig 
som betalar med inbetalningskort sänds 
dessa ut i mitten av månaden.
Betalning från utlandet: 
IBAN-nummer, Bankgiro Nordea
SE733000 0000 032051804338
SWIFT-adress Nordea: NDEASESS

Utlandsadress/tillfällig adressändring
Meddela medlemsservice om du flyttar 
utanför Sverige eller om du vill ha din 
post till annan än din folkbokförings-
adress.

Arbetslös
Anmäl dig som arbetssökande hos 
Arbets förmedlingen den första ar-
betslösa dagen, även om du har utlagt 
vederlag, för att inte mista din sjukpen-
ninggrundande inkomst hos Försäk-
ringskassan. Följ instruktionerna på 
www.arbetsformedlingen.se 

Försäkringar
I ditt medlemskap ingår en rad försäk-
ringar hos Folksam. På www.folksam.
se/sekosjofolk finns mer information.  
Du som jobbar på en arbetsplats 
med kollektivavtal har även ett flertal 
 kollektivavtalade försäkringar. Mer 
information om dessa finns på  
www.afaforsakring.se. 

Bra att veta som medlem i Seko sjöfolk
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Returadress: Seko sjöfolk,  
Fjärde Långgatan 48, 413 27 Göteborg

POSTTIDNING B

MISSA INTE WEBBEN

Kanske finns svaret på din 
fråga på vår hemsida? Vi 
uppdaterar kontinuerligt 
sjofolk.se med aktuella 
frågor och svar som dyker 
upp. Där finns även infor-
mation om situationen i 
ett antal rederier där Seko 
sjöfolk har medlemmar.

www.sjofolk.se

Kontakta Seko sjöfolk
MEDLEMSSERVICE

Telefontider:  
mån–tor 9–11 & 13–15  
fre 9–11 & 13–14 

E-post:   sjofolk@seko.se
Hemsida:   www.sjofolk.se

Postadress:   
Seko sjöfolk
Fjärde Långgatan 48  
413 27 Göteborg

Sekos a-kassa 
Telefon:   020 678 000

0770 45 79 50
ÖVRIGA FACKLIGA ÄRENDEN 

Kontakta i första hand den  
lokala fackliga företrädaren  
i ditt rederi (kontaktuppgifter  
finns på föregående sida).

Ordförande Kenny Reinhold
kenny.reinhold@seko.se
Tel: 031 42 95 30

Vice ordförande Peter Skoglund
peter.skoglund@seko.se
Tel: 031 42 95 24

Sekreterare Jonas Forslind
jonas.forslind@seko.se
Tel: 031 42 95 34

Kassör Chang Strömberg
chang.stromberg@seko.se
Tel: 031 42 95 32

Ombudsman Mikael Lindmark
mikael.lindmark@seko.se
Tel: 031 42 95 44

Ombudsman Oskar Lindskog
oskar.lindskog@seko.se
Tel: 031 42 95 38 

Ombudsman Pelle Andersson
pelle.andersson@seko.se
Tel: 031 42 95 28

Du som är medlem i Seko sjöfolk och 
även vill bli medlem i Sekos a-kassa, 
måste aktivt ansöka om inträde. Det gör 
du enkelt på www.sekosakassa.se
Inträde i a-kassan sker den månad som 
ansökan görs, oavsett om du betalat in 
medlemsavgiften till a-kassan tidigare.

AKTIVT INTRÄDE I A-KASSAN


