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Två veckor genom isen 
Hur ser vintervardagen ut ombord på 
Sjöfarts verkets isbrytare? Vi bad en av 
matroserna på Ale att skriva loggbok 
under ett av sina pass i februari. 

M/S Eckerös besättning blickar framåt
Hela 80 procent av besättningen på M/S Eckerö kommer från kryssningsfartyget Birka 
Stockholm som togs ur trafik 2020. Rockaden av personal har varit långt ifrån smärtfri, 
men nu börjar man så sakta kunna blicka framåt igen. Sjömannens reporter träffade 
bland andra motormanselev Lovisa Sandberg och motorman Peewee ombord. 
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Efterlyser tydlighet
Att desinformation och misstro 
kan växa så obehindrat i vår 
värld är inte konstigt,  skriver 
Sjömannens nya krönikör 
Petra Sviberg, som blir lugn 
när politiker säger som det är. 

Gillar att lösa problem
Alexandra Millqvist är fartygs-
elektriker ombord på Stena 
Danica och aktiv i fartygets 
fackliga sektion. Nyligen valdes 
hon till  andre vice ordförande i 
Stena Lines Seko-sektion.

26

Första kursen på två år
I mars deltog 16 skyddsombud 
från olika rederier i fackets 
Fartygsmiljöutbildning steg 1. 
Kursen var den första som hölls 
fysiskt i Seko sjöfolks lokaler 
på över två år.

12
287 000 till Ukraina
– Ska vi någon gång över-
skrida budgeten så är detta ett 
bra tillfälle, sa Seko sjöfolks 
kassör när årsmötet samlade 
in över 26 000 kronor och han 
hade lovat tiodubbla summan. 
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Dags att skörda frukterna

LEDARE

» Vi lade den större 
löneökningen på 
sista året

Tiden går fort och ibland så snabbt att man knappt hänger med i svängarna. Tyvärr slog ett 
riktigt äckligt j-a skitkrig till av en troligtvis sinnessjuk diktator, innan vi ens hade  hunnit 
lämna den akuta delen av pandemin bakom oss.

Kriget, Rysslands förbannade invasion av Ukraina, har det skrivits mycket om. Jag kan inte 
annat än om och om igen fördöma den ryska attacken mot ett demokratiskt självständigt land 
som Ukraina är. Oron om att Putin har törnat totalt är nog inte helt obefogad. Vårt fulla stöd 

går till det ukrainska sjöfolket och till alla landets medborgare, till alla de stackars kvinnor  
och barn som är på flykt, och all vår solidaritet till alla ryssar och ryskt sjöfolk som för-

dömer Putins invasion och krigsbrott!  

Som sagt, tiden går fort. Avtalsrörelsen 
2020/2021 genomfördes mitt under en 

härjande pandemi, när framför allt färje-
näringen och rederier som transporterade 

en stor andel passagerare var i brygga 
och genomled ett stålbad. Men tack vare 
goda insatser från sjöfolket , Seko sjöfolk 
och staten med sitt permitteringsstöd, så 
kan vi idag se fram emot lite av de frukter vi lyckades förhandla fram under 

dessa avtals förhandlingar, och en god ingrediens i vår uppgörelse som gäller 
till den 31 mars 2023.

Med anledning av det svåra läget som då var för många rederier, kom vi överens 
om att göra avtalet baktungt. Det innebär att vi lade den större löneökningen på 

sista året. I praktiken betyder detta att genomsnittet av sjöfolket kommer att få 
cirka 1 000 kronor mer i månaden från den 1 april 2022. Det är höjningar i både 
lönetariffer och i diverse tillägg; dock höjs inte alla tillägg men flera av dem höjs. 

Det gamla anrika rederiet, numera ett sunkigt skitrederi med flytande skampålar  
med P&O Ferries målat på utsidan, lyckades med att totalt misslyckas när de 
avskedade 800 sjömän via ett förinspelat meddelande och sparkade iland dem bara 
några timmar senare. Jag hoppas att alla som någon gång framöver ska åka färja till 
de brittiska öarna, eller andra linjer, om möjligt väljer bort P&O och åker med ett 
annat rederi än detta. Snacka om att lämna anställda och familjer i sticket. Jag säger 
bara avskum och aldrig P&O igen... Varför inte ta Stena Line istället?  

För övrigt anser jag att politiker borde lyssna mer på sjöfartens partssamarbete 
Blå Tillväxt och att regeringen ska verkställa de förslag som vi tillsammans i Blå 
Tillväxt har tagit fram. Enkla billiga förslag för att få till en bättre och konkur-
renskraftig svenskflaggad sjöfart! 

Utan Seko stannar Sverige, utan sjöfolket stannar hela världen!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK.COM/SEKOSJOFOLK

KENNY REINHOLD
ORDFÖRANDE SEKO SJÖFOLK



Roro-fartyget Finnclipper har sålts inom 
Grimaldi-koncernen och bytt från svensk 
till italiensk flagg. Fartyget sattes i novem-
ber in på Finnlines linje Malmö–Trave-
münde. I februari lämnade hon den rutten 
för att ersätta brandskadade Euroferry 
Olympia mellan Italien och Grekland. 
Kort därefter meddelades att Finnclipper 
sålts och ska stanna i Medelhavet. 

Beslutet innebär en övertalighet bland 
Finnlines anställda.

– Detta kom snabbt på och är helt 
kopplat till branden. Det finns inget annat 
som ligger till grund för beslutet. Ägaren 
har omdisponerat sina fartyg som en 
konsekvens av den tragiska olyckan, säger 
Finnlines sjöpersonalchef Leif Paulsson.

Seko sjöfolks ombudsman Pelle 
Andersson ingår numera i forsknings-
plattformen Lighthouses kommitté som 
beslutar vilka projekt som ska få stöd.

Lighthouse är en samverkansplatt-
form för forskning, utveckling och 
innovation inom sjöfarten. I program-
kommittén sitter personer från uni-
versitet, myndigheter, organi-
sationer och företag. Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus represente-
ras sedan i november förra året 
av ombudsman Pelle Andersson.

Kommittén går igenom alla 
forskningsansökningar som 
kommer in och beslutar vilka 
projekt och förstudier som 
ska få stöd. Här hoppas Pelle 
Andersson kunna bidra med ett 
ombordperspektiv.

– Jag vill lyfta fram forskning om 
arbetsmiljö och projekt som gagnar 
sjömännen ombord. Arbetsmiljö är 
ett eftersatt forskningsområde jämfört 
med andra, säger han. 

Enligt Pelle Andersson är ”status-
områdena” att forska på idag hållbar-
het, bränslen och miljö. 

– Det görs jättemycket tekniska 
forskningsprojekt. Jag vill se mer 
mjuka frågor. Man måste se hela pro-
blembilden och inte alltid fokusera på 
de tekniska bitarna som är lättast att 
komma åt, säger han. 

Som ledamot i kommittén sitter 
han mitt i forskningen och får 
en bra bild av vilka projekt 
som bedrivs inom hela sjöfarts-
sektorn. Kontaktnätet är också 
värdefullt, påpekar han. 

Eftersom han sitter i kom-
mittén på uppdrag av Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus har han 
deras glasögon på sig i arbetet. 

– En del idéer ligger inte i linje med 
det som stiftelsen ska stödja, och andra 
handlar om sådant som det redan fors-
kats på. Vi vill ha pang för pengarna, 
använda dem där de gör nytta och få 
fram forskning som gör skillnad för 
sjömän, säger han.
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Vill lyfta fram arbetsmiljöFinnclipper har sålts 

Ny vd för sjöbefälen

AKTUELLT

Säsongs- och tillsvidareanställningar finns för: 

Fartygskockar, 

matroser, lättmatroser 

och motormän.

Full fart, mycket skratt och varierande 

arbetsdagar. Så är livet ombord på våra fartyg. 

Vårt crew är en del av något större - att länka 

samman Europa och våra olika destinationer. 

Vill du vara med?

www.stenaline.com/career/

job-openings/sweden/

Oscar Lindgren blir ny vd för Sjöbefäls-
föreningen när Mikael Huss går i pension.

– Det känns oerhört spännande. Att en 
enig styrelse har valt mig till vd är ett stort 
förtroende. Det är såklart mycket att sätta 
sig in i. Men jag har jobbat i Sjöbefäls-
föreningen i fem år så jag känner mig väl 
insatt i de flesta frågor som föreningen 
hanterar, säger han i ett pressmeddelande. 

Annons
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P&O Ferries säger upp 800
Det brittiska färjerederiet P&O Ferries 
sade i mars upp 800 anställda ombord 
på sina fartyg för att ersätta dem med 
billigare personal. Brittiska och andra 
länders fackförbund fördömer agerandet.

P&O Ferries har trafik på linjer mellan 
England och Frankrike, Nederländerna 
och Belgien samt mellan Skottland och 
Nordirland. 

Torsdagen den 17 mars  stoppade 
rederiet all trafik för att med omedelbar 
verkan ersätta nuvarande besättning 
med billigare inhyrd personal, vilket de 
anställda ombord ska ha fått veta via 
ett förinspelat videomeddelande. Flera 
medier, bland annat The Guardian, har 
rapporterat om händelsen. Beskedet 
ska ha kommit med endast 30 minuters 
varsel och utan förgående diskussion med 
fackliga organisationer. 

Det brittiska fackförbundet RMT som 
 organiserar anställda inom järnväg, 
sjöfart och transport kallade omedelbart 
rederiets agerande för en av de mest 
skamliga händelserna i brittisk arbets-
marknads historia, och uppmanade sina 
medlemmar att stanna ombord. 

Säkerhetspersonal ska ha funnits på 
plats i bland annat Dover och Larne 
(nära  Belfast i Nordirland) och enligt 
RMT försökte vakter komma ombord för 
att föra iland personalen. 

Sjöfolksförbundet Nautilus Interna-
tional kallar agerandet för ett svek mot 
brittiska arbetstagare.

– Detta är inget annat än skamligt, med 
tanke på att detta Dubai-ägda företag 
tog emot brittiska skattebetalares pengar 

under pandemin, säger generalsekretare 
Mark Dickinson till The Guardian.

P&O Ferries ägs av DP World i Dubai.
En talesperson för P&O ska ha förkla-

rat agerandet med att rederiet behövt ta 
ett svårt men nödvändigt beslut och att 
rederiets överlevnad är beroende av att 
göra snabba och betydande förändringar.

De fackliga organisationerna har vid 
flera tillfällen påpekat att uppsägning-
arna  strider mot lagen och krävt att den 
 brittiska regeringen ska ingripa.

Även internationellt fördöms rederiets 
agerande. ITF och ETF (internationella 
respektive europeiska transportarbetar-
federationen) publicerade ett gemensamt 
protestbrev med namninsamling till stöd 
för de uppsagda brittiska sjömännen. 
När protestbrevet överlämnades till DP 
Worlds vd i Dubai den 29 mars hade över 
10 000 personer skrivit under det.

– Transportarbetare världen över bör 
följa detta noga, sa ITF:s 
generalsekreterare Stephen 
Cotton i ett pressmedde-
lande i samband med att 
brevet lämnades över. 

– Kampen som utspelar 
sig i brittiska hamnar är 
inte bara en kamp om de 
olagliga uppsägningarna 
av 800 sjömän, utan en 
kamp om respekt och framtida rättig-
heter för sjömän globalt. Det är ingenting 
som ITF, ETF och våra medlemsförbund 
tar lätt på, fortsatte han.

Han påpekade att rederiet erkänt att de 
agerade olagligt när de sa upp sjömän-
nen, och menar att detta borde vara 

skäl för att omedelbart ge dem jobben 
tillbaka.

– Det faktum att P&O och dess ägare 
DP World, trots att de erkänner att de 
handlat olagligt, kan fortsätta vägra att 
återinsätta de här arbetstagarna i tjänst 
och dessutom säga att de skulle göra 
samma sak igen, borde skicka varnings-
klockor till europeiska regeringar, men 
också till alla platser som DP World ope-
rerar, sa ETF:s generalsekreterare Livia 
Spera i samma pressmeddelande.

– Om regeringar inte kan skydda sina 
medborgare och hålla företag ansvariga, 
så väcker det allvarliga frågor om vem 
som bestämmer, fortsatte hon.

Kritiken mot P&O kommer även från 
svenskt håll. Seko sjöfolks ordförande 
Kenny Reinhold fördömer kraftigt 
 rederiets agerande. 

– Vi fördömer både principen att 
ersätta de anställda med billigare inhyrd 

personal och det faktum 
att man inte varslat i 
förväg överhuvudtaget. 
Vi uppmanar rederiet att 
göra om och göra rätt, 
säger han.

Under veckorna som 
följde efter den 17 mars 
belades två P&O-färjor 
med seglingsförbud sedan 

brittiska hamnmyndigheter upptäckt 
brister vid säkerhets inspektion av far-
tygen, uppger BBC. En talesperson från 
rederiet ska ha sagt angående bristerna 
att  inspektionerna av rederiets fartyg nått 
”en oöverträffat sträng nivå”.

Text Klara Johansson

» Vi uppmanar 
rederiet att göra 
om och göra rätt

KENNY REINHOLD

Demonstrera med Röda Lanternan
i Stockholm 1 maj. För fred, frihet
och allas välfärd!

Annons
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AKTUELLT

– Civila och barn dör i vårt land. Jag 
hoppas att detta snart är över.

Det säger Oleg Grygoriuk, ordförande 
för det ukrainska sjömansfacket.

Vi hörs på telefon på krigets tolfte dag. 
Oleg Grygoriuk bor i södra Ukraina, i 
Odessa där fackförbundets kontor ligger, 
men befinner sig på annan ort i landet. 
Han är ”på den säkra sidan” säger han, 
men tillägger att han som alla andra är 
beredd dygnet runt.

– Situationen i Ukraina är en total 
katastrof. Det går inte att förklara. En 
fullständig tragedi. Hela världen har slutit 
upp bakom oss och är på vår sida i det här 
fasansfulla kriget, säger Oleg Grygoriuk.

De är tacksamma för omvärldens stöd, 
betonar han. Men de vill att omvärlden 
ska göra mer. 

– Civila och barn dör i vårt land. 
Ukraina vill ha militär hjälp att försvara 
sig och tvinga angriparen att upphöra 

med kriget. Vi vill att Nato ska stänga 
luftrummet över Ukraina så att angripa-
ren inte kan bomba våra städer. Vår armé 
behöver hjälp med utrustning. Ukraina 
hoppas på mer praktisk hjälp än bara 
ord, säger Oleg Grygoriuk.

Han hoppas även att EU snabbt 
ska godkänna Ukrainas ansökan om 
 medlemskap.

– Vi förtjänar att vara medlemmar i 
EU. Det har vi bevisat genom att stå upp 
och hålla tillbaka den här inkräktaren. 

Oleg Grygoriuk är ordförande för det 
ukrainska hamnarbetar- och sjöfolks-
facket MTWTU (Marine Transport 
Workers’ Trade Union of Ukraine). De 
har volontärer runt om i landet som nu 
arbetar med att förse ukrainsk militär 
med förnödenheter. 

– Vi stöttar våra territorial defense 
 forces [en sorts frivillig militär reserv-
styrka], vår flotta och trupperna som 
försvarar Odessa. Vi bistår med saker 

som medicinsk utrustning, varma kläder, 
skottsäkra västar och liknande. 

Många av volontärerna är medlemmar 
eller anställda i facket. Men även sjömäns 
familjer, vänner och andra hjälper till. 

Facket: ”Situationen här i Ukraina är katastrof”

Kriget påverkar sjöfolket

» När kontraktet tar 
slut är det svårt för 

dem att åka hem
TOMAS ABRAHAMSSON

Ukrainska sjömän har svårt att ta sig till 
och från fartygen, och för ryska sjömän 
strular löneutbetalningarna sedan 
sanktioner satts in mot flera ryska banker. 

Kort efter Rysslands invasion av Ukraina 
den 24 februari gjorde Internationella 
Transportarbetarförbundet (ITF) ett ut-
talande där man uppmanar parterna att 
omedelbart upphöra med stridigheterna. 

– ITF har precis som den övriga inter-
nationella fackföreningsrörelsen fördömt 
Rysslands invasion av Ukraina. Man 
pekar ut Ryssland som angripare och 
uppmanar landet att träda tillbaka, säger 
Tomas Abrahamsson, tidigare ordförande 
i Seko sjöfolk och numera på deltid 
Senior Advisor till ITF.

Han har tät kontakt med företrädare 
för Ukrainas och Rysslands sjöfackliga 
organisationer. Han känner de flesta 
personligen och har i telefonsamtal och 
mejl kollat läget, diskuterat problem som 
uppstått till följd av strider och sanktio-
ner och försökt hjälpa till. 

Enligt Tomas Abrahamsson är hållning-
en till situationen olika bland de ryska 
fackförbund som är medlemmar av ITF. 

– Det ryska sjöfacket SUR stod bakom 
ITF:s uttalande. Men i den ryska motsva-
righeten till LO-TCO, FNPR, ställer sig 
merparten bakom Putins officiella politik. 
Det har följaktligen väckts förslag om att 
utesluta FNPR från den internationella 
fackliga federationen, säger han.

Det ukrainska sjöfolksförbundet har  
40 000 medlemmar. Av dem arbetar i 
ett givet ögonblick cirka hälften inom 
internationell sjöfart, ofta på bekvämlig-
hetsflaggade fartyg, och av- och påmönst-
ringar har blivit ett stort problem.

– De är kontraktsanställda och när kon-
traktet tar slut är det svårt för dem att åka 
hem, säger Tomas Abrahamsson.

Det ukrainska facket uppmanar arbets-
givare att förlänga kontrakten för dem 
som vill stanna ombord. För sjömän som 
vill åka hem rekommenderas att arbetsgi-

vare köper en flygbiljett till ett närliggande 
land och betalar ut en summa pengar så 
att sjömannen kan ta sig hela vägen hem. 

För ryska sjömän är löneutbetalningar det 
största problemet, men även av- och på-
mönstringar kommer att bli ett problem 
om konflikten fortsätter, menar Tomas 
Abrahamsson. Det ryska sjöfacket SUR 
har 60 000 medlemmar och merparten 
arbetar för utländska rederier, många på 
bekvämlighetsflaggade fartyg. Eftersom 
internationella sanktioner riktats mot ett 
antal ryska banker är det svårt för rederi-
erna att betala ut sjömännens löner.

Seko sjöfolk har haft kontakt med 
svenska rederier som har ryska sjömän an-
ställda på TCC-avtal tecknade med Seko.

– Ryska sjömän drabbas också av 
kriget. Just nu på lönesidan, och om 
sanktionerna utökas kan de komma att 
påverkas även på andra sätt, säger han.

Seko sjöfolks internationella solidaritets-
fond skänkte i mars 8 000 dollar till det 
ukrainska sjömansfacket, och Seko sjö-
folk skänkte 287 000 kronor i samband 
med årsmötet i början av april (läs mer 
om den insamlingen på sid 10). l

Oleg Grygoriuk. Arkivbild. 
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En miljon till 
ukrainska sjömän

Facket: ”Situationen här i Ukraina är katastrof”

» Många vill komma 
hem och hjälpa till att 

försvara sitt land
OLEG GRYGORIUK

Hur har era medlemmar det till sjöss?
– Många vill komma hem och hjälpa 

till att försvara sitt land, vilket är en 
förståelig önskan för vilken sjöman eller 
medborgare som helst i den här situatio-
nen. Vi förklarar för dem att det bästa 
just nu är att de stannar ombord och 
förlänger sina kontrakt. På det sättet hjäl-
per de till genom att hålla i gång världs-
handeln. Det är viktigt att transporter av 
nödvändiga varor fortsatt fungerar.

Ni råder dem att stanna ombord?
– Vi vill att så många som möjligt 

stannar ombord. Det pågår förhandlingar 
för att ta fram riktlinjer för hur besätt-
ningsbyten ska gå till. Fram till dess är 
det starkt rekommenderat att stanna 
ombord, säger Oleg Grygoriuk.

Och sjömännen som är hemma?
– Som det är nu får män mellan 18 

och 60 år inte lämna landet. Långsiktigt 
kan detta bli ett stort problem. Rederier 
som idag har ukrainska sjömän kan bli 
tvungna att hitta besättningsmedlemmar 

av annan nationalitet, och det vill vi inte. 
Vi [facket] har under lång tid jobbat för 
att skapa arbetstillfällen åt ukrainskt 
sjöfolk och vi vill inte förlora dem.

På sikt vill facket att ukrainska sjömän 
ska tillåtas lämna landet för att arbeta 
ombord, med argumentet att handel och 
sjötransporter behöver fungera. 

MTWTU gör också insatser för att hjälpa 
anhöriga till medlemmar som är till sjöss. 
Oleg Grygoriuk berättar att man bland 
annat ordnat bussar från Odessa till 
den moldaviska gränsen för att sjömäns 
familjer ska kunna lämna landet på ett 
säkert sätt. 

– Logistiken runt detta är mycket svår 
och farlig. Men vi har en skyldighet att 
göra detta – så vi gör det, säger han.

Arbetet planeras dag för dag utifrån 
akuta behov, berättar Oleg Grygoriuk.

– Jag hoppas att detta snart är över. 
Jag hoppas att sunt förnuft ska segra i 
slutändan, så att vi kan börja bygga upp 
vårt land igen och gå tillbaka till vad 
som är normalt. Fram till dess kommer 
vi att fortsätta att stå upp för Ukraina. Vi 
ska fortsätta stötta våra medlemmar och 
deras familjer och göra allt vi kan för att 
försvara vårt land.

Texter Klara Johansson

Fotnot: Sedan intervjun gjordes har fack och 
arbetsgivare globalt, i förhandlingsforumet 
IBF, kommit överens om riktlinjer för besätt
ningsbyten. Ukrainska sjömän som vill åka 
hem ska enligt IBF komma överens med sin 
arbetsgivare  om ett närliggande land att resa 
till, och få ersättning för alla kostnader fram till 
dess att de når den ukrainska gränsen. Riktlin
jerna gäller så länge situationen kräver.

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell 
skänker en miljon svenska kronor 
till ukrainska sjömän och deras 
familjer som behöver hjälp till följd 
av kriget i Ukraina. Pengarna sätts in 
på en välfärdsfond hos det ukrainska 
sjöfolks- och hamnarbetarfacket 
MTWTU och öronmärks för nöd-
hjälp till sjömän och deras familjer. 

– Som styrelseledamot i stiftelsen 
är jag stolt. Detta är ett av de finaste  
besluten som den här stiftelsen 
någonsin tagit, säger Seko sjöfolks 
ordförande Kenny Reinhold. 

Stiftelsens ordförande Christer 
Themnér förklarar att de ville göra 
en insats och att stiftelsen har fonder 
de kan ta pengar ur.

– Vi tyckte det var lämpligt att ge 
en slant till ukrainska sjömän och 
deras anhöriga i den fruktansvärda 
situation de hamnat i. De behöver 
så mycket stöd de kan få. Stiftelsens 
styrelse har varit i Odessa och sett 
hur det är där i normalläget. Vi för-
söker  föreställa oss hur det är nu, 
säger Christer Themnér.
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Rysarval till ny sekreterare
ÅRSMÖTE

– Det här är 
mitt tredje 
repskap. Allt 
är intressant 
men beslutet 
om ny sekre-
terare var 
extra viktigt, 
att få till en 
bra lösning 
på det. Det 
vore inte bra 
om någon 
oerfaren kom direkt in på en så 
viktig post. Jag tycker att detta blev 
en bra lösning.  

Joel Magneklint,  
Stena Line, reparatör

– Det har varit 
intressant. Detta 
är mitt första 
repskap och för 
mig som är ovan 
är det intressant 
att få inblick i hur 
demokratin fung-
erar i organisatio-
nen. Det tar jag 
med mig som en 
lärdom till nästa 
gång. Eftersom jag 
är skyddsombud tycker jag rent allmänt 
att frågor som rör arbetsmiljö är extra 
viktiga, de rullar alltid i huvudet på mig.  

Nathalie Saxenberg, Styrsöbolaget, 
däcksman och huvudskyddsombud

– Det viktigaste med 
repskapet är att vi 
här tar kollektiva 
beslut om hur vi ska 
jobba fram över. Det 
är här alla har möj-
lighet att påverka 
och det är viktigt att 
göra det. Jag tycker 
att det har varit ett 
bra repskap med 
god stämning, bra 
samtal och gott kli-
mat. Sekreterarvalet blev ju en rysare och 
det är lite komiskt att vi nu har lottat fram 
vår nya sekreterare. 

Katrina Ansarfwe, Destination  
Gotland, sektionsordförande

RÖSTER FRÅN REPSKAPET

VISSTE DU ATT...

l Seko sjöfolks årsmöte kallas ofta för 
repskapet (förkortning av representant
skapet). Men representantskapet är 
inte själva mötet – utan de personer 
(ombud) som kallas dit för att delta.

l Representantskapet är Seko sjöfolks 
högsta beslutande organ. Rederier 
med sektion har ett visst antal mandat 
 (platser) i representantskapet, och 
 utöver dem finns ett antal så kallade  
öppna mandat för mindre rederier. 
Ombuden till representantskapet väljs 
vanligtvis för tre år i taget. 

Seko sjöfolks nya sekreterare heter Peter 
Skoglund. Det tog tre voteringar och en 
lottning att komma fram till det.

Punkten om ny sekreterare var förhands-
tippad som den mest spännande på dag-
ordningen när Seko sjöfolks representant-
skap höll årsmöte i Uddevalla i början 
av april. Men exakt hur spännande det 
skulle bli hade nog ingen väntat sig.

Det fanns fyra nominerade: Katrina 
Ansarfwe (Destination Gotland), Bent 
Björn-Nielsen (Viking Line), Jeanette 
 Ganesjö (Tallink Silja) och Peter Skog-
lund (vice ordförande och ombudsman 
i Seko sjöfolk). Val beredningens 
förslag var den sistnämnde.

Alla fyra ställde upp för 
 votering (omröstning). För att 
vinna krävs över hälften av de  
47 ombudens röster. Eftersom 
ingen uppnådde detta blev det ny 
votering mellan Katrina Ansarfwe 
och Peter Skoglund som fått flest röster.

I den andra omröstningen blev resultatet 
lika. 23 röster till vardera kandidat och 
en blank röst. 

Det var helt tyst i salen.
Mötesordförande Ingela Edlund 

konsta terade att förbundets stadgar inte 
har förutsett en situation som denna.

Det beslutades om ny votering.
Resultatet blev exakt detsamma. 
Då återstod lottning. Och Peter 

 Skoglund vann lottningen. 

Som en följd av detta tog represen-
tantskapet beslut om att minska antalet 
styrelseledamöter till tolv ordinarie plus 
en ersättare. I praktiken är det Seko 
sjöfolks arbetsutskott som minskas med 
en person. 

Peter Skoglund förklarade från talarstolen 
varför han låtit sig nomineras:

– Det handlar om att jag vill ge rätt 
förutsättningar för nästa person. Jag 
vill ge kommande sekreterare en chans 
att komma in i rollen, istället för att bli 
inkastad utan större erfarenhet, det vore 
inte schyst, sa han.  

Seko sjöfolks styrelse tog i 
vintras beslut om att under våren 
påbörja rekryteringsprocessen till 
ett trainee program i syfte att öka 
antalet ombudsmän. Tanken är 
att ett par personer ska projekt-
anställas som ombudsmän i Seko 
sjöfolk under ett antal månader.  

Ett liknande upplägg gjordes för några år 
sedan.

Representantskapet valde Kenny Rein-
hold som ordförande i två år till. Man 
valde också styrelseledamöter, revisorer 
och valberedning (se nästa uppslag). 
Verksamhetsberättelsen för 2021 och 
budgetförslaget för 2022 godkändes.  

Det togs beslut om verksamhetsplan 
för 2022 och verksamhetsinriktning för 
2023–2025. Seko sjöfolks verksamhets-
plan utgår från förbundets prioriterade 

områden samt ett eget mål om schysta 
villkor på Östersjön (se nästa uppslag). 

Medlemsavgiften till Seko sjöfolk 
 beslutades vara oförändrad för 2022. 

Texter Klara JohanssonDet var 
helt tyst 

i salen 

Spännande under en av voteringarna.
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– Dagarna var konstruk-
tiva och intressanta. Det 
är kul att få utbyta idéer 
rederier emellan, vi är 
ju lika men ändå olika. 
En viktig fråga är hur 
 organisationens framtid 
ska se ut, och att det finns 
tydliga planer och mål. 
 Sekreterartjänsten är en 
del i detta. Angående 
 valet... Det är svårt när 
man sympatiserar med 
bägge sidor men jag tycker att det blev bra. Det 
nämndes ju att man vill ta in fler som ska gå vid 
sidan om, och det känns bra för framtiden. 

Sebastian Rydell, Forsea, rorgängare  
och vice sektionsordförande

– Det har varit intensivt och bra. 
Många åsikter togs upp och det 
tycker jag är bra. Att man inte bara 
sitter och nickar utan att det blir en 
levande diskussion. Ju fler åsikter 
desto bättre men det ska inte vara 
något tjafs. Sekreterartjänsten var 
en viktig fråga. Jag menar att man 
borde ge unga och duktiga perso-
ner möjlighet att utvecklas och gå 
vidare. Jag är emot lottning och jag 
tycker att repskapet visade tydligt 
att vi, oavsett vilka rederier vi kom-
mer från, har förtroende för en ung tjej på den här posten. 

– En viktig fråga för oss ombord rent allmänt är att det 
blivit  svårare att jobba efter pandemin på grund av under-
bemanning. Allt har ändrats efter pandemin.

Marina Chemaleva, Tallink Silja, huvudskyddsombud

Valet av ny sekreterare avgjordes till slut genom 
lottning. Mötesordförande Ingela Edlund, som till 
vardags är ombudsman i Seko, bad förbundets 
avtalssekreterare Mats Ekeklint att välja en hand.
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ÅRSMÖTE

Årsmötet samlade in över 26 000 kronor 
till ukrainska sjömän. Seko sjöfolk som 
lovat att tiodubbla summan får hosta upp 
betydligt mer än man räknat med.

– Ska vi någon gång överskrida budget 
så är detta ett bra tillfälle, säger kassören 
Mikael Lindmark.

När årsmötet i Uddevalla inleddes pekade 
Mikael Lindmark på affischerna med 
swishnummer som satts upp i lokalen.

– Den summa som ni samlar in under 
de här två dagarna, den tiodubblar Seko 
sjöfolk, utmanade han de 66 deltagarna.

Pengarna skänks till en fond hos det 
ukrainska sjöfolksfacket MTWTU och 
öronmärks för nödhjälp för ukrainska 
sjömän och deras familjer. Många sjömän 
i Ukraina bor i Odessa, Charkiv och andra 
områden som är hårt ansatta av kriget.

– Om vi kan göra något för att hjälpa 
ukrainska sjömän och deras familjer så 
vill vi göra det, säger Mikael Lindmark.

Insamlingen landade på 26 082 kronor, 
vilket innebär att Seko sjöfolk skänker 
ytterligare 260 820 kronor.

– Ni är fantastiska. Nu får jag börja 
leta i skattkistan, säger Mikael Lindmark 
när summan läses upp.

Han erkänner att det är betydligt mer än 
både han och styrelsen hade förväntat 
sig.

– Men ska vi någon gång överskrida 
budgeten så är detta en bra tillfälle.

Seko sjöfolk ordförande Kenny Rein-
hold är också överraskad.

– Det är fantastiskt. Det är mycket mer 
än vi hade förväntat oss och jag vet att 
vi har några riktigt stora gåvogivare. Ge-
nom att skänka pengarna till MTWTU:s 
fond så vet vi att de kommer det ukrain-
ska sjöfolket väl till godo, säger han. l

287 000 
till sjömän  
i Ukraina

Kassör Mikael Lindmark, vice ordförande Peter Skog
lund, ordförande Kenny Reinhold, mötesord förande 
Ingela Edlund och mötes  sekreterare Petra Fornander.  

Insamlingen pågick under mötets två dagar.

Tidigare sekreterare 
Jonas Forslind tackades 

av på årsmötet. 
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Seko sjöfolks kulturpris går i år till perso-
nerna bakom två digitala fartygsregister.

Micke Asklander startade webbplatsen 
Fakta om fartyg för 25 år sedan. Sedan 
dess har han oförtrutet hållit registret 
uppdaterat, lagt in nya fartyg och fyllt på 
med nya bilder och information. 

Nu får han Seko sjöfolks kulturpris för 
sin insats, tillsammans med upphovsmän-
nen bakom webbplatsen Skärgårdsbåtar. 

– Det är jättekul, jag uppskattar verkli-
gen att Seko sjöfolk uppmärksammar allt 
jobb man lägger ner på detta, säger han.

Hur mycket tid han lägger på sidan vill 
han inte veta. Han jobbar ofta natt och 
sitter några timmar med registret innan 
det är dags att gå till jobbet. Med dagens 
snabba medier går information lätt förlo-
rad, menar han. Saker halkar fort nedåt i 
flödena och det gäller att ständigt samla 
in uppgifter som dyker upp. 

Micke Asklander jobbar som tillsynings-
man i tunnelbanan i Stockholm. Intresset 
för fartyg kommer från hans pappa och 
bror som båda var sjömän. Pappan kom 
ofta hem med vykort på olika fartyg och 
lille Micke sparade dem alla. Till slut 
hade han en stor samling.

– Jag började fundera över vart far-
tygen tagit vägen, sökte och ramlade på 
fakta här och där. Det blir som ett pussel. 

Enligt honom innehåller sidan idag 
ungefär 6 100 fartyg, 28 700 fartygsbilder 
och 14 000 inredningsbilder. 

Har du någon favorit?

– Apollo från 1964. Även kallad  Ålands -
darran eftersom motorerna darrade. Det 
finns en bild på mig som pappa tog när 
jag står i blindskorstenen ombord. Då var 
jag fem år. Det är den första bilden som 
finns på mig från ett fartyg och det var där 
intresset väcktes, säger han.

Han är glad över att få ta emot Seko sjö-
folks kulturpris. ”Förbannat stolt” enligt 
kompisen Olav Klemets som följt med till 
prisutdelningen. 

– Micke ringde mig direkt och jublade 
när han fick veta om priset. Han gör ju 
detta helt privat, som hobby, men många 
tar sidan för given, säger Olav Klemets. 

Hur stor betydelse Fakta om fartyg 
faktiskt har märkte Micke Asklander när 
han vid ett tillfälle tröttnade och la ner.

– Jäklar vilken respons det blev. Det 
var till och med en tidning på Åland som 
skrev om det. Så då startade jag igen. 

I samband med prisutdelningen gör de 
två vännerna en rundresa för att titta på 
fartyg. Istället för att åka raka vägen till 
Uddevalla kom de hit via Fredrikshamn, 
Langesund och Hirtshals. Tre nya färjor 
hann de besöka på vägen.

 – Det är alltid kul att åka med fartyg, 
titta runt och snacka med folk ombord, 
säger Micke Asklander.

Årets andra kulturpristagare är fartygs-
registret Skärgårdsbåtar och upphovs-
männen Patrik Nylin och Krister Nilsson.

Fakta om fartyg och Skärgårdsbåtar får 
dela på 30 000 kronor. l

Fakta om fartyg  
får årets kulturpris

VALDA PÅ ÅRSMÖTET

Ordförande Kenny Reinhold (2 år)

Sekreterare Peter Skoglund (2 år)

Styrelseledamöter ord. Eric Ekblom, 
Folke Matrosow, Fabian Westerlund 
och Daniel Holmgren (2 år)

Styrelsen ers. Ulf Norström (1 år)

Revisor ord. Conny Datreus (2 år)

Revisor ers. Andreas Westmark och 
Alexandra Strand Millqvist (1 år)

Valberedare ord. Iris Svanbäck och 
Mikael Malmberg (2 år)

Valberedare ers. Göran Björk och 
Sebastian Rydell (1 år)

PRIORITERADE OMRÅDEN

l Organisera och rekrytera

l Ett medlemsnära förbund

l Seko i politiken

l Ordning och reda

l Studier 

l Schysta villkor på Östersjön

Micke Asklander tar emot 
kulturpriset av Seko sjöfolks 
ordförande.

Ovan: Valberedare Iris Svanbäck 
och revisor Conny Datreus var 
rösträknare. En gammal papplåda 
användes för att samla in röster.

Vänster: Daniel Estius och Stellan 
Pettersson från Blidösundsbolaget. 
I bakgrunden skymtar Peter Larsson 
och Håkan Ziethén från TTLine.

Mitten: Jonas Källström, Lars Nilsson 
och Katrin Hamilton från Tallink Silja. 
I bakgrunden syns Angela Strandberg 
från Viking Line. 
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ARBETSMILJÖ

– Det är roligt att vara igång igen! 
Kursledaren Pelle Andersson ser glad ut. 

Han är ombudsman och arbetsmiljöansva-
rig i Seko sjöfolk, och detta är den första 
utbildningen han håller fysiskt i fackets 
lokaler sedan hösten 2019. 

– Under pandemin höll vi ett par digi-
tala kurser. Det gick också bra men det är 
mycket roligare att ha deltagarna på plats 
såhär. Det blir mer personligt och delta-
garna ställer fler frågor, säger han. 

Skyddsombuden som deltar i kursen 
kommer från bland annat Stena Line, 
 Rederi Eckerö, Destination Gotland, 
 Tallink Silja och Ressel Rederi. 

Alexis Cubillos arbetar som kock-
steward på M/S Gotland och har varit 
skydds ombud ett tag.

– Jag är här för att fräscha upp kunska-
perna, säger han. Kursen är givande och 
det är bra att få veta mer om lagar och 
annat som påverkar vårt uppdrag.

Jasmine Lydahl är kallskänka och 
anställd i samma rederi. Hon blev nyligen 
skyddsombud på M/S Gotland.

– Jag hade funderat på det ganska 
länge. Det händer inte så mycket hos oss 
och jag ville engagera mig, säger hon.

Hon tycker att flera områden är viktiga 
men nämner särskilt organisatorisk och 
social arbetsmiljö.

– Det är sådant som är svårt att ta på, 
som utmattning och om folk mår dåligt 
av jobbet. Ingen vågar prata om det och 
det är svårt att få på papper, men det är 
väldigt viktiga frågor, säger hon. 

Hon hoppas att kursen ska ge kunskap 
om verktyg man kan använda för att se 
till att fartyget är en bra arbetsplats. 

Lolita Larsson arbetar numera på M/S 
Drotten som går mellan Nynäshamn och 
Rostock för Hansa Destinations. Innan 
dess seglade hon 22 år i Gotlandstrafiken. 
– Jag trivs bra. Det är ganska stor skill-
nad jämfört med Gotlandstrafiken; längre 
restid och inte samma stress. Vi är ett bra 
gäng ombord och alla hjälps åt med att 
riva ut lakan ur hytterna och sådant när 
vi kommer till kaj, säger hon.

De är tre personer i restaurang och 
butik, en i baren, tre inom städ och två i 
informationen. 

Efterlängtad kurs för nya      skyddsombud

» Vi är många som är 
nya som skyddsombud

ANDREAS GÄDDNÄS

Lolita Larsson och Jasmine Lydahl, Destination Gotland. 

I slutet av mars höll Seko sjöfolk en Fartygsmiljö
utbildning i Göteborg. 16 skyddsombud deltog. 

TEXT OCH FOTO  Klara Johansson
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Efterlängtad kurs för nya      skyddsombud
– Rederiet drog nyligen ner på två 

tjänster. Men de tar in fler på helgerna, 
och i sommar kommer det behövas fler 
när vi också ska in i Gotlandstrafiken.

Lolita Larsson har varit skyddsombud 
länge och gått kurser tidigare.

– Jag har gått andra fackliga kurser 
också. Jag säger till alla jag träffar att de 
ska gå kurser, det är nyttigt med kunskap.  

Rederi Eckerö har hela sex skyddsombud 
med på kursen. En av dem är Andreas 
Gäddnäs som arbetar i informationen 
ombord på M/S Eckerö. 

– Det är lite speciellt hos oss eftersom 
vi är så många som jobbade på Birka 
tidigare, förklarar han.

När Birka Cruises lades ner fick många 
anställda sluta. Många skyddsombud 
försvann och man behövde skapa en helt 
ny skyddsorganisation.

– Vi är många som är helt nya som 
skyddsombud och som inte haft möjlig-
het att gå kurs förrän nu, säger Andreas 
Gäddnäs. 

Hans avlösare på andra vakten, 
Rickard Wallin, är också med på kursen. 
Han  berättar att av tolv skyddsombud 
 ombord på M/S Eckerö är åtta nya.

Finns det mycket att ta tag i ombord?
– Nej, det mesta fungerar väldigt 

friktionsfritt. Kanske hade det varit 
 annorlunda om vi hade gått med frakt, 
men passagerarna skulle ju märka om vi 
inte mår bra, säger Rickard Wallin. 

Kursledaren Pelle Andersson pratar om 
samverkan med rederiet, om skydds-
kommittéer och om lagar och paragrafer 
som reglerar skyddsombudens arbete.

– Samverkan är A och O. Men om den 
brakar samman har ni som skyddsombud 
några saker att ta till, säger han.

En av dessa är det som brukar kallas en 
6:6a-anmälan, en begäran om att arbets-
givaren ska vidta arbetsmiljöåtgärder. 
Om det inte hjälper har skyddsombud 
rätt att lägga skyddsstopp på den del av 
verksamheten som inte fungerar.

– Det kan till exempel vara ett livs-

farligt förtöjningsspel eller en skärmaskin 
i köket som saknar skydd, säger han.

Ibland kan ett skyddsstopp behöva 
hävas tillfälligt. Förtöjningsspelet kanske 
måste användas en gång till för att få 
båten till kaj. Då ska skyddskommittén 
träffas och diskutera igenom det hela, 
och en riskanalys ska göras. 

Charlie Johansson, matros och skydds-
ombud på M/S Visborg, bryter in.

– Hur gör man i praktiken? undrar 
han. Om man ska förtöja om några tim-
mar och inte hinner samla skyddskom-
mittén för att några ligger och sover? 

Pelle Andersson håller med. Verklighet 
och teori går inte alltid ihop. Då får man 
lösa situationen så bra det går. 

Charlie Johansson är anställd i Wallenius 
Marine och arbetar på M/S Visborg. Han 
utsågs nyligen till skyddsombud ombord 
och tycker att uppdraget är viktigt.

– Jag vill föra arbetarnas talan och 
hålla koll på våra rättigheter. Idag är det 
generellt mycket ”ja chefen” och man är 
så tacksam att man har ett arbete. Själv-
klart ska man vara tacksam men man ska 
inte sätta sig i en offerposition. Här vill 
jag göra skillnad om jag kan, säger han. 

Att arbetstagare har koll och vågar 
stå upp för sig och sina rättigheter tror 
Charlie Johansson bidrar till en bra 
arbetskultur.

– Ett öppet snack mellan arbetare och 
chefer ger en sund arbetssituation, jobbet 
blir roligare och man producerar bättre.

Efter kursen hoppas Charlie Johansson 
ha med sig de verktyg som behövs för att 
kunna göra ett bra jobb.

– När cheferna frågar mig Varför, 
Charlie, ska vi göra som du säger? så vill 
jag ha svar på det och kunna hänvisa till 
lagtext. Jag kanske har en kass känsla i 
kroppen men jag vill ha lagar att peka på 
också, säger han.

 Han vill också veta mer om vad 
 uppdraget som skyddsombud innebär. 

– Jag vill se vilka muskler som finns 
att använda. Nu vet jag att jag har hela 
artilleriet med mig, och vet vad jag kan 
använda om det skulle behövas. Sedan 
ska det förstås inte användas i onödan. 
Men finns det bara en ömsesidig respekt 
mellan arbetsgivare och arbetare så ham-
nar man förhoppningsvis inte där, säger 
han. l

» När cheferna frågar 
mig varför vill jag kunna 

hänvisa till lagtext
CHARLIE JOHANSSON

Charlie Johansson, Wallenius Marine. Alex Cubillos, Destination Gotland.

Rickard Wallin, Eckerö, Mattias Hallgren, Destination Gotland och Andreas Gäddnäs, Eckerö.
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ARBETSMILJÖ

Hösten 2020 gav regeringen Transport-
styrelsen i uppdrag att utreda och föreslå 
åtgärder för en mer säker, hållbar och 
effektiv sjöfart. Bakgrunden var de 
senaste årens olyckor på svenskt vatten. 
Utredningen skulle fokusera på arbets- 
och levnadsvillkor och regeringen kallade 
uppdraget för Schysta villkor till sjöss. 

I april 2021 redovisades uppdraget och 
Transportstyrelsen presenterade en lista 
med elva förslag. Enligt myndigheten är 
det inte i första hand gällande regler som 
behöver förändras, utan hur de efterlevs. 

Transportstyrelsen har uppmärksam-
mat trakasserier, mobbning och makt-
missbruk ombord. Man har 
också sett att det förekommer 
dubbla anställningsavtal, och 
på både svenska och utländ-
ska fartyg finns förfalskade 
vilotidsjournaler. Enligt Trans-
portstyrelsen hör detta ihop 
med bristande säkerhetskultur. 
Myndigheten ser en skillnad 
mellan hur rederier beskriver 
situationen på sina fartyg och 
hur den faktiskt ser ut.

Pernilla Wallin är chef 
för enheten fartyg och 
sjövärdighet och ställ-
företrädande chef för 
Transportstyrelsens 
avdelning för sjö- och 
luftfart. Hon säger att 
utredningen bekräftade 
vad de redan visste.

– Vi får till oss en hel 
del när vi gör våra tillsyner, säger hon. 

Hon påpekar att regeringsuppdraget 
var brett och att de elva förslagen ska ses 
som en identifiering av vad som skulle 
kunna göras. Nu väntar Transportstyrel-
sen på svar från regeringen om vad man 

ska gå vidare med. Hittills har man inte 
fått någon återkoppling.

–Vi behöver veta vilka åtgärder vi ska 
prioritera och genomföra. Framför allt 
förslaget om tillsyn och delegering är 
både kontroversiellt och skulle kräva 
mycket resurser, säger Pernilla Wallin. 

Transportstyrelsen menar att dagens 
fartygstillsyn kan behöva förändras. Idag 
landar det ofta i detaljer. Med system-
tillsyn får man större perspektiv och kan 
lättare hitta brister, menar myndigheten.

– Istället för att titta på om trappan går 
åt rätt håll och om räcket sitter rätt, kan 

vi titta på om systemet fungerar 
i stort. Vi har ett nytt funktions-
baserat regelverk för nationellt 
tonnage där vi tittar på att 
redaren tar sitt ansvar. Lite åt 
det hållet tänker vi oss, förklarar 
Pernilla Wallin. 

Som en del i detta vill Trans-
portstyrelsen titta på att återta 
delar av ISM som idag är delege-
rad till klassningssällskap. 

– Det här förslaget behöver 
belysas och konsekvens-
utredas ordentligt innan 
man eventuellt beslutar att 
göra en förändring.

En annan åtgärd på listan är 
att öka förståelsen internt 
hos Transportstyrelsen för 
systematiskt säkerhetsarbete 
och organisatoriskt och 
socialt arbetsmiljöarbete.

Hur ska ni konkret göra detta?
– Det här är jättesvårt. Det är lätt att 

säga att man ska prata om trakasserier, 
men inte lika lätt att få i gång diskussioner 
ombord. Jag har själv jobbat till sjöss och 
jag tror inte att vi sjömän är så diskuta-

bla när det gäller sådana här frågor. Här 
behöver vi aktivt utbilda och vi behöver 
också vara tydliga med att det är redaren 
som har ansvaret för arbetsmiljön.

Transportstyrelsen har ibland fått kritik 
för att fokusera för mycket på tekniska 
bitar och för lite på social arbetsmiljö vid 
inspektioner. Hur tänker ni kring det? 

– Vi behöver utbilda våra inspektörer 
i de här frågorna. Vi har nyligen anställt 
en ny handläggare som är väldigt duktig 
på arbetsmiljöfrågor men ny på området 
sjöfart. Vi gjorde ett medvetet val för att 
få in den typen av kompetens.

Som listans fjärde punkt står att Trans-
portstyrelsen bör möjliggöra inrättandet 
av regionala skyddsombud genom ett 
tillägg i fartygssäkerhetslagen.

Vad är det ni föreslår?
– Det här kommer från de fackliga or-

För ett år sedan presenterade Transportstyrelsen elva 
förslag på åtgärder för schystare villkor till sjöss för 
regeringen. Vad har hänt sedan dess? 

Regeringen 
dröjer med svar

TEXT  Klara Johansson

» Vi behöver 
utbilda våra 

inspektörer i de 
här frågorna

PERNILLA WALLIN, 

TRANSPORTSTYRELSEN
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ganisationerna. Idag är det inte facken som 
utser skyddsombud ombord och den som 
utses behöver inte vara fackligt ansluten. 
Seko menar, och det finns absolut skäl för 
det, att skyddsombud blir ensamma och 
har svårt att utföra uppdraget om de inte 
har en facklig organisation bakom sig. Vi 
föreslår en ändring i fartygssäkerhetslagen 
så att de fackliga organisationerna får utse 
regionala skyddsombud, säger Pernilla 
Wallin. 

Gäller förslaget bara regionala skydds-
ombud eller alla skyddsombud?

– Frågan om vem som utser skydds-
ombud ombord ligger indirekt i detta. 

Transportstyrelsen föreslår också att det 
ska bli lättare för befraktare att välja håll-
bara transporter med schysta villkor.

Vad vill ni konkret ska göras?
– Vi vill ha ett system för spårbarhet; 

det finns inte idag. En befraktare köper en 
transport men transportören kan i sin tur 
anlita någon annan att utföra den. Det kan 
bli uppåt fyra led och vi tappar kunskap 
om vem som de facto transporterar tröjan, 
eller skorna, eller vad det nu är. Vi tror att 
ett system för spårbarhet skulle vara ett 
effektivt verktyg för befraktare att kunna 
göra rätt om de vill.

Vad blir Transportstyrelsens roll i det?
– Det vi säger är att man borde titta på 

detta. Det ligger inte i Transportstyrelsens 
uppdrag att jobba med de här frågorna.

Det har gått ett år sedan Transportstyrel-
sen presenterade sina förslag för reger-
ingen. Hittills har inte mycket hänt. Enligt 
Pernilla Wallin beror det främst på att man 
väntar på regeringens återkoppling – men 
också på att Transportstyrelsen haft myck-
et att göra. I samma veva som uppdraget 
lämnades in slutade flera handläggare, 
berättar hon.

– Vi har haft ett extremt tufft resurs läge 
där vi fått hårdprioritera för att hinna det 
vi måste, och då har detta tyvärr inte stått 
högst på agendan. Men vi försöker i de 
små delarna och gör lite här och där. 

Som exempel säger hon att man börjat 
tydliggöra hur sjömän ska rapportera av-
vikelser enligt MLC. Enligt Pernilla Wallin 
blandar många ihop Transport styrelsen 
och Sjöfartsverket. Det har i vissa fall gjort 
att ärenden valsat runt länge innan de 
tagits omhand vilket förstås inte är bra, 
säger hon.

– De flesta som ska rapportera går in på 
Sjöfartsverkets hemsida, så vi vill lägga en 
länk där. Det arbetar vi med just nu, säger 
hon.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth 
 uppger i en skriftlig kommentar till 
 Sjömannen att förslagen i utredningen just 
nu bereds inom Regeringskansliet.

”Vi får återkomma till hur dessa kom-
mer hanteras. Jag kan dock konstatera 
att Transportstyrelsen till stor del drar 
slutsatsen att det inte är regelverket som 
är problemet utan att rederierna måste 
bli bättre på att leva upp till kraven om 
schysta villkor samt att tillsynen behöver 
stärkas. Transportstyrelsen ser nu över 
vad de kan göra för att förbättra sin 
tillsyn men jag utesluter inte att det kan 
behövas ytterligare åtgärder för att stärka 
arbetsvillkoren till sjöss”, skriver Tomas 
Eneroth. l

DE ELVA FÖRSLAGEN

1 a. Transportstyrelsen ska 
 utvärdera och besluta om ny 
svensk strategi för sjöfartstillsyn 
baserat på verk sam  hets kontroll 
genom systemtillsyn.

1 b. Transportstyrelsen ska utreda 
behovet och möjligheten att återta 
hela eller delar av tillsynen kopp
lat till ISMkoden för rederier och 
fartyg som har delegerad tillsyn.

2. Transportstyrelsen ska internt 
öka förståelsen för systematiskt 
arbetsmiljöarbete, säkerhets
organisation och systematiskt 
sjösäkerhets arbete, samt organi
satorisk och social arbetsmiljö.

3. Transportstyrelsen ska bidra till 
att öka förståelsen för säkerhets
organisation och säkerhetskultur 
på fartyg i nationell fart.

4. Transportstyrelsen bör möjlig
göra inrättandet av regionala 
skydds  ombud  genom ett tillägg i  
4 kap 11 § fartygssäkerhetslagen.

5. Samarbetet mellan relevanta 
myndigheter och organisationer 
bör utökas i syfte att upptäcka 
brister som kan leda till sjösäker
hetsrisker.

6. Transportstyrelsen ska utöka 
samarbetet med andra myndig
heter kring frågor som rör tillsyn  
av sjöarbetskonventionen.

7. Transportstyrelsen ska i det 
 internationella arbetet bevaka och 
arbeta för att öka medvetande
graden kring frågor som rör arbets 
och levnadsvillkor ombord.

8. Det bör utredas om och hur 
trans portköpares förutsättningar 
att välja hållbara sjötransporter 
kan öka.

9. Transportstyrelsen ska tydlig
göra och informera sjömän om 
vilka vägar som finns för att 
lämna tips, information och 
klagomål angående arbets och 
levnadsvillkor ombord. Fortsätta 
att poängtera vikten av att rap
portera tillbud och olyckor.

10. Transportstyrelsen ska under
söka behovet av förtydliganden 
i sjölagen och/eller arbetsmiljö
lagen om rapportering av olyckor, 
tillbud och arbetsmiljöproblem.

11. Transportstyrelsen ska se över 
om sekretesskyddet behöver stär
kas för den som rapporter tillbud, 
olyckor och arbetsmiljöproblem.

Fotnot: Punkterna ovan är kortade 
och inte ordagrant återgivna. 
Hela listan och rapporten finns 
på Transportstyrelsens webbplats 
under fliken Publikationer och 
rapporter.

» Vi får återkomma 
till hur förslagen ska 

hanteras
TOMAS ENEROTH, INFRASTRUKTURMINISTER

Den sociala arbetsmiljön 
ombord kan vara 

svårare att kontrollera 
än de tekniska delarna. 

Transportstyrelsen som 
ansvarar för tillsynen vill 

öka förståelsen internt för 
organisatoriskt och socialt 

arbetsmiljöarbete.
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En halvtimme efter avgången från 
Grisslehamn är nästan samtliga bord i 
Klubb Kuling fullsatta. Utanför de stora 
ventilerna glittrar Östersjön i den skarpa 
förmiddagssolen och bakom bardisken 
slår man återigen i klockan för en gäst 
som lämnat dricks. 

– Första resan kommer nästan alla upp 
hit, säger servicevärd Calle Hämmelin 
mellan beställningarna. Man tar en öl och 
en jäger och sedan är det musikfrågesport 
med våra kryssningsvärdar. Den är jätte-
populär. Om vi inte har den någon gång 
kommer folk fram och frågar efter den. 

Efter att restriktionerna hävts har 
passagerarna börjat återvända till M/S 
Eckerö. Någon i besättningen berättar att 
man hade sammanlagt 3 000 resenärer 
förra fredagen på totalt fem avgångar, 

och det finns en förhoppning om en 
återgång till de passagerarmängder som 
rådde innan coronapandemin bröt ut. 

Men för personalen har pandemin fört 
med sig omfattande, och 
bestående, förändringar. 
Den 3 juli 2020 kom 
beskedet att Birka Cruises 
AB skulle läggas ner. Runt 
500 personer berördes 
och åtskilliga sades upp. 
Eftersom fartyget Birka 
Stockholm ingick i Eckerökoncernen, där 
även M/S Eckerö ingår, slogs las-listorna 
för de båda fartygen samman. Resultatet 
blev att 80 procent av Eckerös besättning 
fick gå och deras tjänster togs över av 
personal från Birka. 

Idag är det nästan svårt att hitta någon 
ombord från det gamla Eckerögänget, 
i alla fall inom intendenturen. En av de 
få som är kvar är servicevärden Jenny 
Viklöv som står i baren i Klubb Kuling. 

– Jag har själv jobbat på 
Birka tidigare och det var 
många nygamla kollegor 
som kom hit, säger hon. 
Det är förstås jätteroligt 
att få jobba med dem igen, 
men det var också väldigt 
många fina kollegor som 

försvann härifrån. Det är ett sår i hjärtat. 

Sorgen över förlorade arbetskamrater är 
hon inte ensam om att uttrycka, och det 
gäller både de som är kvar på Eckerö och 
de som kommer från Birka. Den delen av 

Hela 80 procent av besättningen ombord på  
M/S Eckerö kommer från kryssningsfartyget Birka 
Stockholm som togs ur trafik sommaren 2020. 
Rockaden av personal har varit långt ifrån 
smärtfri, men nu börjar man så sakteliga kunna 
blicka framåt igen. 

Ny besättning
efter pandemin

TEXT OCH FOTO  Linda Sundgren 

» En viss skuld 
bär man med sig

PHILIP GRÖNROOS
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» Många 
hann man 
inte ens säga 
hej då till

GUNLIS GRANBERG

»

besättningen som flyttades över från 
Birka miste både kollegor och sin 
gamla arbetsplats. 

– Vi gick iland och skulle bara vara 
hemma en vecka så kom beskedet 
att Birka inte skulle gå mer, säger 
Gun-Lis Granberg som arbetar som 
städare. Många hann man inte ens 
säga hej då till fast man jobbat ihop i 
flera år. Jag har inget att klaga på här, 
men att komma hit var inte ett frivil-
ligt val för oss. 

Trots att personalförändringarna styrdes 
av de regler som finns på arbetsmarkna-
den och inte är något som enskilda indi-
vider kan påverka, finns en känsla av att 
man ”tagit” någon annans arbete. Philip 
Grönroos är matros och en av många 

som kommit hit från Birka. Han säger att 
han trivs väldigt bra på Eckerö, men att 
övergången inte varit friktionsfri. 

– Jag har superbra kollegor och trivs 
med jobbet, men en viss skuld bär man 
med sig. Egentligen är den inte ens egen, 
men det går inte att komma ifrån. Man 

får vara det svarta fåret ett tag, säger han 
och fortsätter: 

– Det är en övergångsperiod som man 
måste jobba sig igenom vilket innebär en 
viss belastning. Att lära känna nya kol-
legor tar sin tid och har sitt pris. 

I maskinavdelningen är Peewee (”det 
räcker så, alla vet vem det är”) en av dem 
som fått byta fartyg. När besättningen 
samlats runt fikabordet i kontrollrummet 
berättar han att det var en orolig tid som 
följde efter beskedet om Birkas nedlägg-
ning. Om han skulle få något nytt jobb 
inom rederiet hade han ingen aning om.  

– Det var tungt, säger han och ställer 
ner kaffekoppen på bordet. Man  
var likgiltig till allt och funderade  
och  funderade, och jag vet att det var   

Servicevärdarna Sari Sandell (tv) och Jenny Viklöv visar Elin Rodén hur man blandar drinkar i baren på Klubb Kuling. Elin utbildar sig inom hotell 
och turism på en gymnasieskola i Uppsala och gör sin praktik på M/S Eckerö.
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många andra som kände likadant. Man 
väntade utan att veta vad man väntade 
på. 

När rederiet till slut hörde av sig med 
erbjudande om en ny tjänst på Eckerö 
var det bara att kasta om planeringen på 
hemmaplan och packa väskan, berättar 
Peewee.  

– Jag och flickvännen var på väg till en 
begravning men så blev 
det inte. Det var förstås 
nervöst att komma hit; 
alla båtar ser lite olika 
ut och det var lite som 
att börja om på nytt fast 
man jobbat så länge. 
Men jag är samtidigt 
glad att jag fick en ny 
chans. 

Även bland de som arbe-
tade på Eckerö var osäkerheten stor. Den 
24 april 2020 blev all personal uppsagd 
och ingen visste vad som skulle hända. 
En av dem var maskinreparatör Jimmy 
Lillvik. 

– Jag hade tre dagar kvar av min upp-

sägningstid när jag fick veta att jag skulle 
tillbaka, säger han. 

Under de två åren som pandemin pågått 
har trafiken mellan Sverige och Åland 
varit skakig och följt smittoläget och 
restriktionernas upp- och nergångar i 
såväl Sverige som Finland. Men även 
om covid-19 inte längre klassas som en 

samhällsfarlig sjukdom 
gör sig pandemin fortfa-
rande påmind i form av 
sjukskrivningar. 

– Vi i maskinavdel-
ningen klarade oss 
ganska länge från smitta 
ombord, men när vi var 
på varv i Karlskrona i 
januari var det en som 
blev sjuk och sedan 
fick nästan alla det. En 

avgång ganska nyligen var det nära att 
vi inte kunde gå därför att vi var för få 
i driftsbesättningen, men det löste sig, 
säger Jimmy Lillvik.  

För att få behålla jobbet när Birka 
Stockholm försvann krävdes enligt las-

listan runt 16 tjänsteår i rederiet. Många 
yngre tvingades lämna och medelåldern 
inom besättningen har stigit till 55 år. 
Alla ombord, förutom praktikanter och 
befälselever, har jobbat länge i rederiet. 
Men att byta fartyg innebär också ett 
nytt sätt att arbeta. För matros Philip 
Grönroos har fartygsbytet inneburit gan-
ska stora förändringar. 

– För mig blev det ett hopp. På Birka 
var arbetet friare och man kunde ta egna 
initiativ. Här är det mer strukturerat 
och man vet vad som ska göras och på 
vilka tider. Båda sätten att arbeta har sin 
charm. Det var mer stimulerande och 
utmanande på Birka, men här mår man 
mentalt bättre när man kommer hem. Jag 
tror det beror mycket på att man slipper 
planeringen. 

Inom intendenturen har en ny organisa-
tion införts under pandemin. De flesta 
gamla titlarna har försvunnit och ersatts 
av befattningen servicevärd. Som service-
värd ska man kunna tjänstgöra var som 
helst inom intendenturen och vara beredd 
att flytta mellan olika arbetsställen. »

» Det var förstås 
nervöst att komma 
hit; alla båtar ser 

lite olika ut
PEEWEE

Pandemin ledde nyligen till omfattande sjukskrivningar i maskinavdelningen, men nu är de flesta friska igen. Lovisa Sandberg, motormanselev, 
Lucas Wiklund, elingenjör, Michael Rönnblad, 2:e fartygsingenjör, Jimmy Lillvik, maskinreparatör, motorman Peewee och Leo Törnros, 
elektrikerpraktikant från en gymnasieskola på Åland. 
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»

Servicevärd Erica Tapia trivs bra ombord på M/S Eckerö och tycker att det är roligt att få lära sig något nytt. Samtidigt saknar hon sitt gamla 
jobb på Birka Spa. 

Huvudskyddsombud Johan Kortteinen var HSO även på Birka Stockholm. Maskinreparatör Jimmy Lillvik är kvar från det ”gamla Eckerögänget”. 
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Jenny Viklöv i Klubb Kuling var servitör 
tidigare, mestadels i à la carten. Numera 
cirkulerar hon utifrån personalbehov. 

– Självklart hjälptes vi åt innan också, 
men nu ska man kunna väldigt mycket 
mer. Man ska kunna städa toaletter, köra 
hela caféet, sälja, buffén, plocka disk, 
vara i baren och i info. Vi ska kunna hela 
fartyget, säger hon. 

Meningarna om den nya organisationen 
går isär, men en av dem som ser fördelar 
är servicevärden Sebastian Egger. I dag 
står han bakom plexiglasen i informatio-
nen på däck fem. 

– Jag tycker att det är ganska bra att 
rotera. Det blir mer variation då, säger 
han. 

Hur mycket man roterar beror delvis 
på vilken befattning man hade sedan tidi-
gare. Vissa har specialkunskaper som gör 
dem mer stationära än andra. Kockar och 
kallskänkor är av behörighetsskäl svåra 
att byta ut och även andra har special-
kunskaper. Erica Tapia är en av dem som 
sällan behöver flytta på sig. Hon är utbil-
dad hudterapeut och jobbade tidigare på 

Birka Spa. Sedan hon kom till Eckerö är 
hon mestadels i parfymbutiken. 

– Det är här jag kan ge mest till kun-
derna. Men jag roterar ibland och har 
även varit i städet och i caféet. Att behöva 
lämna Birka var tufft och ledsamt, men 
det är också roligt att lära sig något nytt. 

Sedan några år finns en så kallad per-
sonal pool på Eckerö och även efter åter-
anställningarna finns en grupp an ställda 
enligt det cen trala poolavtalet. De som 
tillhör poolen är precis 
som övrig ordinarie 
besättning tillsvidare-
anställda, men de sak-
nar ett fast avlösnings-
system. Oavsett när 
de jobbade senast 
måste de kunna 
inställa sig inom 48 
timmar.  Utanför taxfree-butiken möter vi 
en av dem som ingår i poolen. Hon har 
ingenting emot att berätta hur systemet 
fungerar, men föredrar att vara anonym. 

– Jag har haft turen och att få jobba 
vecka vecka för det mesta, men jag har 

kollegor som jobbar mycket mer oregel-
bundet. De har kanske varit ombord i tio 
dagar, sedan hemma i fyra dagar och så 
ombord igen i tre dagar. Men i slutet av 
året ska arbetstiden ha jämnat ut sig. 

Precis som de flesta andra servicevär-
dar jobbar hon på den avdelningen där 
behovet av personal är som störst. 

– Nu är jag i städet och sedan ska 
jag till parfymeriet några dagar. Oftast 
brukar de skicka ett mess innan man ska 
ombord där de talar om var man ska 
vara någonstans. Det är skönt att få reda 
på det innan man kommer på jobb. 

Även Eckerös huvudskyddsombud, 
service värden Johan Kortteinen, är hit-
flyttad från Birka. Han säger att stäm-
ningen ombord generellt är bra och att 
det hittills inte varit några större arbets-
miljöfrågor att hantera. 

– Kanske beror det på att vi ännu inte 
gått med full båt, säger han. Det har varit 
ganska lugnt sedan vi kom hit. Men jäm-
fört med Birka fungerar det mesta mycket 
smidigare här och så brukar det bli på 
mindre båtar. Man håller ihop mer och 
det blir inte samma uppdelning mellan 
avdelningarna. 

Också för Seko sjöfolks sektions-
ordförande i Rederi Eckerö sedan snart 
tio år, Fabian Westerlund, har nedlägg-
ningen av Birka Cruises fått konsekven-
ser. Från att ha jobbat heltid med fackliga 
frågor tjänstgör han numera även som 
kock ombord på halvtid. 

– När Birka försvann blev vi av med 
ungefär 350 medlemmar på ett bräde och 
därmed försvann även möjligheten att ha 
en facklig förtroendeman på heltid. Men, 
det har inte per automatik blivit mindre 
fackligt arbete för att vi är färre i besätt-
ningen. I pandemins spår dök många nya 
frågor upp för såväl arbetsgivarna som 
arbetstagarorganisationen. 

Han konstaterar att uppsägningar, ned-
läggningen av Birka, vissa förändringar 
i befattningarna vid återanställningarna 
och det faktum att så många kommit till 
en ny arbetsplats tar sin beskärda del av 

den fackliga halvtid 
som återstår. 

– Missförstå mig 
rätt, jag tycker det är 
riktigt kul att vara 
tillbaka i byssan och 
de flesta kollegor är 
gamla bekanta från 
tiden då jag jobbade 

heltid som kock. Jag trivs jättebra. Men 
i kväll måste jag sätta mig med fackliga 
frågor efter köksjobbet och det kommer 
jag behöva göra i morgon kväll också. 
Jag har svårt att få tiden att räcka till och 
det blir ganska slitigt i längden. l

» Jag tycker det är 
ganska bra att rotera, 

det blir variation
SEBASTIAN EGGER

Nattetid ligger M/S Eckerö till kaj och servicevärd Sebastian Egger (th) uppskattar att slippa 
jobba skift som han gjorde på Birka Stockholm. Här tillsammans med kollegan Richard Wallin. 

Sektions ordförande 
Fabian Wester lund 
är tillbaka på deltid 
som kock. 
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E-mail katarina.sjofartsklubb@telia.com - www.katarinasjofartsklubb.com
Du hittar oss även på facebook.com/Katarina.Sjofartsklubb
Besöksadress Glasbruksgatan 2, Porten ovanför Sjöfartshotellets entré - Hotellbokning 08-517 349 80

Erbjuder bra och billigt boende samt en mötesplats för sjöfolk
Vill du veta mer, ring eller kom och besök oss. Du är alltid välkommen! Telefon 08-640 94 96

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
med Sjöfartshotellet och Katarina Sjöfartsklubb

Annons

I den här spalten ger Seko sjöfolks 
ombudsmän Oskar Lindskog, Pelle 
Andersson, Peter Skoglund och 
Mikael Lindmark råd om avtal och 
arbetsrätt.

Om något du läst berör dig och 
din arbetssituation, vänd dig i 
första hand till din sektion eller den 
ombudsman som ansvarar för ditt 
rederi. Har du önskemål eller tips på 
ämnen att ta upp, skicka ett mejl till 
redaktion@sjomannen.seFRÅGA OMBUDSMÄNNEN

Bemanning – en återkommande fråga
Seko sjöfolk får ofta frågor om bemanning 
rent allmänt och i synnerhet inom 
intendenturen i färjetrafiken. 

I spåren av pandemin väljer en del rede-
rier att mer eller mindre sänka beman-
ningen jämfört med före pandemin, 
genom att inte ersätta personer som är 
sjukskrivna, tjänstlediga eller har slutat i 
rederiet. 

Många anställda beskriver det som att 
man ”går kort” och de upplever att de 
måste arbeta allt snabbare för att hinna 
med samma mängd gäster som före 
pandemin. 

Tänk på att när rederier minskar på 
personal sänker de med automatik också 
servicenivån. Att sänka servicenivån i 
samma nivå som de indirekta personal-

neddragningarna är inte speciellt lätt för 
våra medlemmar, som har både service-
känsla och yrkesstolthet i blodet. 

Eftersom vi inte har några ”bemannings-
avtal” (utöver säkerhetsbesättningen) är 
det av yttersta vikt att du som anställd 
inte springer benen av dig vid sådana 
tillfällen, utan arbetar i samma takt som 
innan och utifrån storleken på beman-

ning som var då (jag är fullt medveten 
om att dessa rader är lättare att skriva 
än att efterleva därute). Skulle gästerna 
beklaga sig över den sänkta service-
nivån, kallar du på ansvarigt intenden-
turbefäl. 

Man bör även tänka på att om arbets-
belastningen blir alltför hög, åligger det 
ansvarigt befäl att instruera vilka arbets-
uppgifter som ska prioriteras bort, enligt 
AFS 2015:4.

Slutligen vill jag även påtala vikten av 
att ta hjälp av ditt skyddsombud i frågor 
som dessa. De ska ha såväl kunskap som 
de verktyg som behövs för att bemästra 
situationen med alltför hög och osund 
arbetsbelastning. 

Oskar Lindskog

» Om rederier minskar 
på personal sänker de 

också servicenivån 
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OMBORD

Norrsken norr 
om Kvarken.
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Det är onsdag i mitten av februari. Ale går till kaj i Luleå 
för besättningsbyte. Proviant ska ombord, sopor ska i land, 
besättning ska hämtas och lämnas på flygplatsen, det är 
hektiska timmar. 

När alla väl kommit ombord kastar vi loss och beger 
oss ut i isen. Första uppdraget blir att assistera ett fartyg 
från Luleå söderut för att möta upp Oden [den största av 
Sjöfartsverkets  fem isbrytare] vid Norströmsgrund, sydöst 
om Haraholmen, och sedan vänta för att fortsätta assistera 
fartyget till den finska sidan.

Vi tar spår på Oden under några timmar på vår resa 
söderut. Det är en händelserik natt, tuffa isförhållanden 
gör att vi kör fast vid ett par tillfällen och då är det bara 
att backa tillbaka och ta ny fart tills man är igenom.

Vid tiotiden på torsdag förmiddag är vi framme vid vår 
position norr om Kvarken. Vi letar upp ett lämpligt isflak 
och påbörjar observation av trafiken.

Torsdagen flyter förbi utan större spänning, trafiken 
flyter på utan några problem. Ombord på Ale passar 
besättningen på att hinna ikapp med arbete som släpat 
efter – sjökort ska rättas, nipplar ska smörjas och motorer 
ska underhållas. 

På kvällen visar naturen upp ett av sina finaste fenomen, 
norrskenet. Och naturligtvis serveras det ärtsoppa med 
pannkakor.

På fredagen fortsätter vi med sedvanligt underhåll. 
Finland behöver vår hjälp. Det har blåst in is i Kaskö 

och de finska isbrytarna har fullt upp. Vi drar igång 
 motorerna och beger oss över till den finska sidan. Ale har 
ett äggformat skrov som är bra vid isbrytning men mindre 
bra i öppet vatten, så det blir en stampig resa. 

Vi ankommer Kaskö lördag kväll. Två fartyg ska in och 
ett ska ut. Lotsen tackar Ale för hjälpen och vid tvåtiden 
på natten har vi parkerat i isen.

Söndagen kommer med sedvanlig ägg och bacon till  
frukost. Vi eskorterar ut ett fartyg runt 13:30 och ytter-
ligare ett runt 19:30. Därefter åker vi och parkerar i isen 
och inväntar order.

Två veckor  
genom isen
Hur ser vintervardagen ut på en av 
statens isbrytare? Vi bad Jimmy 
Lundberg, matros ombord på Ale, 
att skriva loggbok under ett av sina 
pass i februari.

TEXT  Jimmy Lundberg 
FOTO  Alexander Lindholm och Jimmy Lundberg

»

Ale byter fartyg med den 
finska isbrytaren Sisu.

Perfect kopplad. Bilden togs 
strax efter en 180-graders gir.

Andrestyrman Alexander 
Lindholm övervakar trafiken.
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Måndag. Kylan gör sig påmind, det har frusit lite i 
 sjövatten kistan vilket gör att motorerna inte får tillräckligt 
med kylvatten. Med sin gemensamma erfarenhet så löser 
chiefen, försten och motorman problemet.

Under tisdagen ligger vi och övervakar trafiken till och 
från Kaskö. På efter middagen får vi order om att gå norrut 
och kolla isläget i Holmsund. Vi anser att där inte finns 
något behov, så vi  fortsätter norrut och lägger oss vid den 
64:e bredd graden för att övervaka trafiken norrut. 

Vi ligger hela onsdagen och vaktar trafiken som  passerar, 
alltid redo att åka ut. Under natten hade en kylvattenpump 
till en hjälpmaskin gått sönder så  maskinpersonalen passar 
på att byta den. Under kvällen får vi order 
att gå till Vasa, så vi far ner och assisterar 
ett fartyg och beger oss sedan norrut igen. 

Efter lunch är det dags för brandövning, 
brand i maskin med en person saknad. Alla 
beger sig till sina platser när larmet går. 
Brand i elskåp släcks med CO2-släckare. 
Den saknade personen lider av öppet benbrott och får 
senare hjärtstillestånd, vilket gör att vi får öva både rökdyk-
ning, bårhantering och använda hjärtstartaren. Övningen 
går bra och dockan överlever även denna gång. 

Vid 15-tiden får vi finbesök; sjöräddningshelikoptern 
utför övning under gång och sätter ner en grodman på vårt 
akterdäck. 

Torsdag. Nu börjar säsongen på riktigt. De svenska och 
finska isbrytarna samarbetar med att slussa fartygen från 

Kvarken och norrut. Atle [en annan av statens isbrytare] 
kommer med fartyg söderifrån där Ale tar över. Ale i sin 
tur kör tre timmar norrut och lämnar av till en av de fin-
ska isbrytarna som har med sig fartyg som ska gå söderut. 

Så fortskrider dagen, tre timmar upp, tre timmar ner.
Fredagen fortsätter på samma sätt som torsdagen. Ale 

går dygnet runt. 
 
Lördagen bjuder på strålande väder: sol, några minusgrader 
och så gott som vindstilla. Lördag betyder vaskning från 
durk till upp under däck. Samtidigt är Ale inne på tredje 
dygnet av nonstop-körning. Att köra i isen ger mycket 

 vibrationer och mycket oljud från isen när 
skrovet bryter sönder den. 

Söndag natt parkerar vi i isen efter ett 
par dygns hård körning. Man blir förvånad 
över hur tyst allting är. 

Senare under dagen får vi i uppdrag att 
eskortera ett fartyg som inte klarar kraven 
för iskörning ut till öppet vatten. När vi 

kommer fram gör fartyget ingen framfart, troligtvis har dy-
san haft ett skydd runt sig som fyllts med is och de har inte 
lyckats spola rent den.

Vi får koppla bogseringsvajern och bogsera fartyget i cir-
ka tre och en halv timme. Under den tiden får de ordning 
på sin dysa och fartyget kan gå för egen maskin – assiste-
rad av Ale – ut ur isen. 

Runt midnatt parkerar vi i isen utanför Holmön och 
inväntar nästa fartyg. 

Vi parkerar i isen 
efter ett par dygns 

hård körning

Helikopterövning. En ytbärgare 
sätts ner på Ales akterdäck. 

Motorman Ola Wendt.

OMBORD
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Sjöfartsverket  
tar över driften

Slussningen av fartyg norrut och söderut fortsätter på 
måndagen. Isbrytarna är strategiskt placerade så att de 
täcker upp så mycket som möjligt utan att behöva färdas 
några längre sträckor.

Tisdag är dagen före besättningsbyte och det betyder 
hyttvaskning. Vi håller oss runt Kvarken då vår avlösnings-
hamn är Holmsund. Assisterar ett par fartyg både norrut 
och söderut. Senare på kvällen ankommer vi Holmsund 
och förbereder för besättningsbytet.

Onsdag – byte av besättning! Två veckor passerar 
snabbt när man har fullt upp. Nu är det dags att åka hem. 
Men först ska det bunkras och provianteras, och folk ska 
hämtas och lämnas på tåg, bussar och flyg innan fartyget 
lägger ut för ytterligare två veckors isbrytning.

Ale är ett mångsidigt fartyg och detta är hennes 49:e år i 
tjänst. Innan isen lägger sig avlastar hon Sjöfartsverkets 
farledsfartyg genom att plocka in bojar i Kvarken. När 
isen kommer är Ale först ut. Oftast är det Luleå och Karls-
borg som först behöver assistans. När isläget blir för hårt 
skickas någon av de större isbrytarna ut och Ale flyttas 
söderut.

Ale är den enda isbrytaren som kan passera slussarna 
upp till Vänern. Runt Vänern ligger tung industri som är 
beroende av sjöfarten året runt. När våren nalkas lämnar 
Ale Vänern och beger sig åter till Bottenviken och följer 
isen norrut till dess att den smälter undan. 

Ale går som sista fartyg tillbaka till den gamla malm-
kajen i Luleå och påbörjar underhållssäsongen. l

Sjöfartsverket har beslutat att ta hem 
drift och bemanning av statens fem 
isbrytare. Sedan 2000 har tjänsten köpts 
in av en privat aktör. Övergången sker 
tidigast i maj nästa år.

Drift och bemanning av isbrytarna är 
idag upphandlad och sköts av Viking 
Icebreaker. Avtalet löper ut 30 april 2023.

– Vår nuvarande leverantör har gjort 
ett utmärkt jobb och vi har varit väldigt 
nöjda. Samtidigt är det nya förutsättning-
ar idag och vi behöver se till helheten, 
både vad som är bäst för medarbetarna 
och för Sjöfartsverket, säger Fredrik 
Backman, rederidirektör i Sjöfarts verket.

Under den senaste avtalsperioden har 
isbrytning klassats som en samhällskritisk 
resurs. Även kringliggande faktorer som 
IT, miljö och HR har enligt myndigheten 
förändrats. Och isbrytarna kommer san-
nolikt att få ett något förändrat uppdrag 
i framtiden, till exempel genom ökat 
samarbete med Försvarsmakten. 

– Vår sammanlagda bedömning gör 
att vi väljer att införliva verksamheten 
inom vår egen organisation. Avsikten är 
att erbjuda medarbetare på isbrytarna att 
fortsätta utvecklas inom vår organisa-
tion, säger Fredrik Backman.

På Seko sjöfolks avtalsområde berörs 
 ungefär 70 besättningsmedlemmar på 
de fem isbrytarna Ale, 
Atle, Ymer, Oden och 
Frej. Jimmy Lundberg är 
sektions ordförande för 
Seko i Viking Icebreaker.  

– Vår förhoppning är att 
övergången ska gå smidigt 
och inte ge några större 
skillnader på manskaps-
sidan, säger han. 

Än så länge är alltihop 
i startgroparna, påpekar 
Jimmy Lundberg. Sjöfarts-
verket har hållit ett infor-
mationsmöte men inte gett 
några tydliga besked. Sektionen vet än 
så länge varken när övergången blir eller 
hur avtalet ska se ut.

– För oss i den fackliga sektionen är 
det nu viktigt att vara närvarande hela 
vägen och få ut det bästa möjliga för 
våra medlemmar. Vi förbereder oss och 
kommer naturligtvis att samarbeta med 
Sjöfartsverket så gott vi kan, säger Jimmy 
Lundberg. 

Text Klara Johansson

Matros Johanna Lundgren 
kapar kopparplåt.
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PORTRÄTT

Det var hennes pappa som föreslog att 
hon skulle sommarjobba på Stena Lines 
färjor. Alexandra Millqvist bodde i Töre-
boda och jobbade extra i ett gatukök. 
Hon sökte och fick jobb i intendenturen, 
stod i butik och städade hytter. 

Det skulle bli en sommar. 
Det var 17 år sedan.
Efter några år bestämde hon sig för att 

utbilda sig till elektriker. Sedan 2013 är 
Alexandra Millqvist anställd som fartygs-
elektriker på Stena Danica som går Göte-
borg–Fredrikshamn. Tillsammans med en 
elingenjör och en el-elev tar hon hand om 
all elektrisk utrustning ombord.

– Det kan vara allt från att laga damm-
sugare till fel på en brytare på huvud-
tavlan. Mitt jobb handlar till 90 procent 
om problemlösning och detektivarbete. 
Jag är Sherlock Holmes som ska lösa det 
ständiga mysteriet ”var har elen tagit 
vägen”, skrattar hon.

Alexandra Millqvist är vice ordförande i 
Stena Danicas fartygssektion. Sedan mars 
är hon också andre vice ordförande för 
hela Stena-sektionen.

När blev du fackligt 
 engagerad? 

– Jag halkade in på ett 
banan skal när årsarbetstids-
avtalet infördes för några år 
sedan. Vi fick gå en kurs och 
jag tänkte att det är ju bra att 
veta sina skyldigheter och rät-
tigheter. Sedan saknades det en 
facklig representant på Danica 
och jag blev tillfrågad. Och 
sedan behövdes det en kassör i 
sektionen. Jag har inte haft någon plan, 
det har varit slumpen och folk som frågat 
”kan du ta detta?”.

Bland aktuella fackliga frågor nämner 
hon årsarbetstidsavtalet. Alexandra menar 
att alla chefer ännu inte förstått avtalet.

– De gör säkert inte fel med mening men 
det blir mycket ”så var det förr” och så får 
man förklara att så gör vi inte längre.

Hon tar också upp omorganisationen 
som nyligen gjorts. Enligt Alexandra är 
det ett pussel att få ihop verksamheten 
och ha rätt bemanning på rätt ställe. 

– Det är svårt att planera och ibland 
blir det fel. Det kan vara många passage-
rare bokade ombord men få som bokat 
buffé. Men så smäller det till och alla 
ska äta buffé ändå, och då hänger inte 
bemanningen med. Cheferna gör inte ett 
dåligt jobb, men de är inte synska. En 
annan utmaning är att folk blir inkastade 
på nya ställen utan att få stöttning.

Under pandemin blev omkring 600 
ombordanställda uppsagda från rederiet. 

Hur är stämningen idag? 
– Det finns vissa som är ledsna och 
besvikna, som saknar sina kollegor 
 eller blivit förflyttade. Men generellt är 
stämningen ombord rätt bra. Det är ju 
inte kollegorna man är besviken på. Alla 
kämpar på. Alla ställer upp, folk vränger 
ut och in på sig för att hjälpa varandra. 
Det är förstås på gott och ont. Det bästa 
hade ju varit att ta in fler när arbets-
belastningen är tung, säger hon.

Närmast ska Alexandra Millqvist sätta 
sig in i vad sektions ledningen gör för att 
kunna stötta dem vid behov. Som andre 
vice sektionsordförande fortsätter hon 
jobba som vanligt, men om någon av 
kollegorna på sektionskontoret blir borta 
en längre period får hon hoppa in. De 
kan också behöva vara tre vid en större 
omorganisation eller liknande. 

Parallellt med detta fortsätter hon 
arbetet i fartygssektionen. För tillfället 
letar de ny ordförande. Alexandra är inte 
intresserad, hon sitter gärna kvar som 
vice. Men att locka folk är en utmaning. 

– Vi har ingen lång kö till uppdragen, 
säger hon med en grimas. Det är tyvärr 
inte många som vill engagera sig.

Hur ska facket rent allmänt locka folk?
– En fördel med att engagera sig fackligt 

är att du lär dig dina rättigheter. Att du 
dessutom kan hjälpa en kollega eller två är 
en bonus. Har du inte koll på avtal så ris-
kerar du att missa rena felaktigheter i din 
anställning, och kanske är det saker som 
gör att du inte trivs. Alla mår bra av att gå 
lite kurser och lära sig vad facket gör. 

När få intresserar sig för fackets arbete 
skapas problem, menar Alexandra. Få 
vet hur svårt det är att förhandla, och det 
finns en tendens att haka upp sig på de 
sämre sakerna. Allt man inte fick.

– Förhandling är att ge och ta. Ofta 
väljer man att se det som är negativt för 
en själv. Men man vet inte hur det hade 
sett ut annars, och man ser inte gruppen 
som gynnades, säger hon. 

Hon ser fördelar med att som tjej kom-
ma in i sektionsledningen. Hon menar att 
kvinnor kan se saker på ett annorlunda 
sätt vilket skapar positiv bredd. 

– Stena Line jobbar hårt med jämställd-
het och jag vet att rederiet vill se mer 
kvinnor i driften. Men hur har vi det med 
omklädningsrum och kläder? En del klä-
der är fortfarande inte utformade för tje-
jer. När jag började fanns inga strumpor 
mindre än storlek 42. På Danica har vi 
sovkupéer med delad toa och dusch; vissa 
kan tycka att det är jobbigt. Som tjej kan 
jag sätta mig in i hur jag själv känt i olika 
situationer, och jag kan se att vissa saker 
går att göra bättre, säger hon.

När Alexandra är ledig tar hon hand 
om hästarna på gården hemma i Sjövik. 
Hon har två egna och två inackorderade 
hästar som hon sköter tillsammans med 
sin mamma. Hennes sambo jobbar också 
i Stena Line, på en av Tysklandsfärjorna. 

– Gården och hästarna tar mycket tid. 
För ett tag sedan lade vi om taket på 
stallet så nu är hela stallet plåtbeklätt. 
Inget att måla om, bara ta högtrycks-
sprutan och spola av. Och i sommar ska 
vi göra om fasaden på huset, det blir min 
semester det. l

Alexandra Millqvist gillar att lösa problem. Det har 
hon nytta av både i jobbet som elektriker och som 
nyvald andre vice sektionsordförande i Stena Line. 

Positiv problemlösare

» Cheferna gör 
inte ett dåligt 

jobb, men de är 
inte synska

TEXT OCH FOTO  Klara Johansson
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Uppdraget som andre vice sektions  ordförande 
ska bli roligt och intressant, säger Alexandra 
Millqvist, fartygs elektriker på Stena Danica.
– Jag ser fram emot att kunna stötta och hjälpa 
kollegor att få det bättre.
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PETRA SVIBERG

Politiker, tala klarspråk!
När jag skriver den här texten, som ska bli min första som 
ny krönikör i Sjömannen, är det morgon den 24 februari 
och jag har vaknat till nyheten att Ryssland har inlett ett 
fullskaligt militärt anfall mot Ukraina. Med andra ord är 
det krig i Europa för första gången på decennier denna 
blåsiga morgon. 

I mitt finska kök står vintertrötta krukväxter på rehab 
och påminner mig om att jag behöver göra några krukby-
ten innan jag mönstrar på om mindre än fem dagar.

För tolv dagar sedan har jag skrivit ett chatmeddelande till 
min vän S. Berättat att jag oroar mig för vad det ska bli av 
det här uppskruvade läget. Han svarar att han inte oroar 

sig ett dugg. Det kommer att bli pyspunka 
av det hela. Så olika det kan kännas på 
varsin sida av ett innanhav. 

Ännu någon vecka bakåt och känslor-
na har varit nästan omvända, svensken 
är uppskruvad av militärövningar på 
Gotland och här hemma i Finland går 
livet på som vanligt. Vi har en besvär-
lig granne, det är sen gammalt.

Senare samma dag skickar jag en 
länk till S. DNs chefredaktör Peter 

Wolodarski har intervjuat vår 
president Sauli Niinistö och 
den senare är så tydlig som 
bara en trygg landsfader kan 

vara, det här är allvarligt och han är mycket oroad över 
att det ska bli krig i Europa. 

Och kanske borde jag bli oroligare av det här, men i stället 
blir jag lugn. För så skönt är det när politiker talar klar-
språk och sanning. Där i Sveriges största dagstidning, där 
jag vanemässigt läser de svenska politikernas hårt tyglade 
budskap, sticker hans tydlighet ut. 

Så här fritt och ärligt talar förstås bara den som inte 
tjänar några herrar förutom sitt folk. Det slår mig att jag 
saknat den här tydligheten länge nu. Att desinformation 
och misstro kan växa så obehindrat i vår värld är inte 
konstigt. Den tar plats, inte i politikernas lögn, utan i mel-
lanrummen där något klart borde ha sagts. 

Den politiker som vill ta riktigt ansvar, leda och hålla 
ihop kan inte först springa till näringsliv, aktieägare och 
pr-strateger för att ta reda på vad den tycker. I mitt huvud 
ringer Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars ord från 21 juni 
då regeringen stupade vid en strid om marknadshyror. 
”Vi har gjort något som uppfattas som ovanligt i svensk 
politik: stått vid vårt ord”. Även då blev jag lugn i ett 
uppskruvat läge. 

Så länge någon säger som det är, och gör som den har 
sagt, så kommer vi att vara okej.

Petra Sviberg arbetar ombord på Cinderella och är 
andre vice ordförande i Viking Lines Seko-sektion
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Belöning 2023
Sjömän är utmärkta problemlösare och gör ständiga förbättringar för att underlätta arbetet, 
höja säkerheten och öka trivseln ombord. Det är något vi gärna premierar. Har du gjort en för-
bättring eller känner du någon som gjort det? I så fall vill vi veta det. Förslaget skall vara oss 
tillhanda senast 31 oktober 2022. Läs mer om vår belöningsverksamhet på sjomanshus.se.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Annons från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar

Med en pedalpump för handspritflaskor har Oscar Rockström, 
förste motorman på M/S Aurora af Helsingborg, underlättat 
renhållningen för sig och sina kollegor under pandemin. I fjol fick 
han en arbetsbelöning av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus för sin 
kreativitet.

När pandemin bröt ut vårvintern 2020 vidtogs åtgärder på rederiet 
Forseas eldrivna fartyg M/S Aurora för att minska smittspridningen 
ombord. Flaskor med handsprit delades ut och i maskinavdelning-
en skulle man inför varje avlösning desinficera allt ifrån knappar 
och reglage till verktyg och ledstänger. Mycket tid lades ner på att 
hålla utrymmen och händer rena och det blev många tryck på sprit-
pumpen varje dag. 

– Jag tänkte att om vi hade haft ett flaskställ med en fotpump 
istället skulle det gå mycket smidigare, säger Oscar Rockström. 
Jag ville göra en konstruktion som var så enkel som möjligt och 
att det skulle gå att byta ut flaskan när den var slut. 

Bland det överblivna metallskrotet ombord hittade han de delar 
som behövdes till projektet. Han monterade ihop en ställning 
bestående av en mittstång med en flaskhållare högst upp och en 
stadig bottenplatta med pedal mot golvet.  

– Jag tillverkade pumpen i verkstaden under ett av mina natt-
pass. Den första versionen blev bra, men lite för komplicerad så 
jag gjorde en till, berättar han.  

Den ena pedalpumpen ställdes in i verkstaden och den andra i 
kontrollrummet. När rederiet kom på besök blev de så förtjusta i 
Oscar Rockströms uppfinning att han gjorde en till deras fikarum 
på kontoret också. 

– Rederiets pump målade jag grön, som Forsealoggan. Den i 
verkstaden blev gul och pumpen i kontrollrummet är röd. Jag ville 
att de skulle synas ordentligt så att man direkt går dit och spritar 

händerna. Vi har haft pumparna framme under hela pandemin 
och de används fortfarande, säger han. 

Under fjolårets belöningsdag fick Oscar Rockström ta emot 
5 000 kronor av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus för sin uppfin-
ning. Dessutom fick han ytterligare 10 000 kronor för en annan 
konstruktion som han skickat in till Sjömanshusstiftelsens belö-
ningsverksamhet. Det är ett torkställ för oljiga kannor, trattar och 
pipar som behöver tömmas på sitt innehåll.  

– Förr var det alltid en liten oljeskvätt kvar i botten när man tog 
en kanna och det var tråkigt att varje gång behöva börja med att 
torka rent. Dessutom blev man kladdig och oljig om händerna och 
det är ju inte särskilt hälsosamt, säger han.  

Även till årets belöningsdag har Oscar Rockström skickat in 
bidrag till Sjömanshusstiftelsen. 

– Det är roligt att komma på förbättringar, säger han. Och det är 
uppskattat, både av kollegorna och på rederiet.

”Jag ville att de skulle synas 
ordentligt så att man direkt går dit 

och spritar händerna.”

Pedalpump för handspritflaskor

Oscar Rockström är förste motorman på Foreseas M/S Aurora. 
Förra året belönades han av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus för två 
uppfinningar och fick sammanlagt 15 000 kronor.
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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

www.sjofolk.se

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

Kassör 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 akassa, 
måste aktivt ansöka om inträde. Det gör 
du enkelt på www.sekosakassa.se
Inträde i akassan sker den månad som 
ansökan görs, oavsett om du betalat in 
medlemsavgiften till akassan tidigare.

AKTIVT INTRÄDE I A-KASSAN
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INFO & KONTAKT

Medlemsavgift
För aktiv medlem är avgiften till förbund 
och a-kassa 470 kr/mån. För pensionär är 
avgiften till förbundet 159 kr/mån.

Reducerad medlemsavgift
Reducerad avgift beviljas efter ansökan 
under följande förutsättningar: studier 
under terminstiden, föräldraledighet, 
arbetslöshet, sjukdom (sänd in läkar intyg, 
glöm ej eventuell AFA-försäkring), om 
sjukskrivning övergår i sjukersättning 
(sänd in kopia på beslutet från Försäk-
ringskassan), avtalspension (sänd in beslut 
från pensionsutbetalaren).  

Ungdomsmedlemskap
Vi erbjuder ungdoms  medlem skap för dig 
under 25 år. Det innebär en medlemsavgift 
på 129 kr/månad i tre månader. Kontakta 
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/BIC-kod, Nordea: SE09 9500 0099 
6034 0000 0588/NDEASESS

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

Tänk också på att meddela ny eller 
ändrad adress till Skatteverket. 

Arbetslös
Anmäl dig som arbetssökande hos Arbets-
förmedlingen den första arbetslösa dagen, 
även om du har utlagt vederlag, för att inte 
mista din sjukpenninggrundande inkomst 
hos Försäkringskassan. Följ instruk tio-
nerna på www.arbetsformedlingen.se 

Försäkringar
I ditt medlemskap ingår flera försäk ringar 
hos Folksam. På www.folksam.se/forbund/
seko-sjofolk finns mer information. Du som 
jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal 
har även kollektivavtalade försäkringar, se 
www.afaforsakring.se för mer information.

Bra att veta som medlem i Seko sjöfolk
LOKALA FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Rederi Ballerina

Vakant

Blidösundsbolaget

Sektionsordförande Daniel Estius,  
070 623 91 84,  
daniel.estius@gmail.com

Vice sektionsordförande Eric Ekblom,  
070 843 85 42, eric.ekblom@seko.se

Destination Gotland

Sektionsordförande Katrina Jakobsson, 
070 564 06 04,  
katrina.jakobsson@seko.se

Vice sektionsordförande Conny Engström

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

Finnlines Ship Management

Vakant

ForSea

Sektionsordförande Sanna Kallenberg, 
+46705186214,  
sanna.kallenberg@forseaferries.com

Vice sektionsordförande  
Sebastian Rydell

Gävle Hamn

Kontaktombud Robin Uusirantanen,  
070 625 73 08,  
robin.uusirantanen@gavlehamn.se

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 Anton Lindqvist
076 162 98 48,  
skyddsombud.resselrederi@gmail.com
Silja Line

Sektionsordförande Folke Matrosow,  
08 666 34 11, 070 623 34 41,  
seko@tallinksilja.com

Vice sektionsordförande  
Jonas Källström

Stena Line

Sektionsordförande  
Daniel Holmgren, 031 85 87 57,  
daniel.holmgren@stenaline.com

Vice sektionsordförande  
Ulf Norström, 031 85 87 69,  
ulf.norstrom.go@stenaline.com

Styrsöbolaget

Kontaktombud Gustav Möller,  
gustav.moller.seko@gmail.com

Svitzer Faroe Islands

Vakant 

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

Viking Icebreaker

Sektionsordförande Jimmy Lundberg, 
070 236 85 41, skaunski@icloud.com

Vice sektionsordförande Jan Isaksson
070 326 31 92, sk99isja@hotmail.com

Viking Line

Sektionsordförande Bent Björn-Nielsen,  
+358 405 87 38 52, 073 873 71 89,  
bent.bjorn-nielsen@seko.se

1:e vice sektionsordförande  
Kenth Holmgren, 076 097 54 08

2:e 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
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GÖTEBORG KAN BÄTTRE!

SOCIALDEMOKRATERNA OCH LO

Följ med till Götaplatsen!
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