Verksamhetsberättelse
Styrelsens berättelse för verksamhetsåret
2020 i Seko sjöfolk

SJÖFOLK

Seko sjöfolk är en branschorganisation och klubb inom Seko – Service och
kommunikationsfacket. Vi arbetar för att sjöfolket ska ha rättvisa löner, trygga
anställningar och goda arbetsvillkor. Vi organiserar ungefär 5 000 medlemmar med
arbeten som till exempel matros, servitris, motorman, kocksteward och ekonomibiträde
inom sjöfarten. Vi vill att Sverige ska ha en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart och vara
ett föregångsland i kampen för schysta och säkra arbetsvillkor på världshaven.
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Inledning
Vår verksamhetsberättelse svarar mot Seko sjöfolks verksamhetsplan 2018–2021, som

antogs på representantskapet 2018. Verksamhetsplanen beskriver vår organisations mål
och inriktning på den verksamhet vi ska bedriva de kommande åren. Seko sjöfolks styrelse
ansvarar för att genomföra planen och hålla den aktuell. Styrelsen ansvarar också för att
årligen redovisa hur planen efterlevs bland annat genom den här verksamhetsberättelsen,
så att årsmötet löpande kan följa upp det planerade arbetet.
Verksamhetsberättelsen följer verksamhetsplanens upplägg och olika delar. Den
första delen berättar om vår kärnverksamhet – våra verksamhetsmål och det som Seko
sjöfolk som branschklubb inom Seko ska göra. Den andra delen beskriver de särskilda
satsningar som ska genomföras i syfte att stärka och utveckla Seko sjöfolks organisation
och verksamhet. Den tredje delen redogör för vår ekonomi, finansiella verksamhet och
årsbokslut för räkenskapsåret 2020.

Ordförande har ordet
Pandemiåret 2020. Det har varit ett extremt svårt och väldigt annorlunda år. För oss alla.

Det finns mycket att säga om hur coronapandemin påverkat oss som organisation och som
personer, men det som framför allt har varit det svåraste är nog ovissheten. Inget har varit
som det brukar och ingen har vetat vad som ska hända, samtidigt som krisen tidigt slog
hårt mot oss sjöfolk – med varsel, förhandlingar och uppsägningar på löpande band.
Den 16 mars ställde Seko sjöfolk om helt till en krisorganisation med tydligt fokus på

att rädda arbetstillfällen. Resten av året har vi mer eller mindre enbart arbetat för
medlemmar och lokala förtroendevalda i de olika rederierna med konsekvenserna av
coronakrisen. Vi har också varit rederierna behjälpliga i förhandlingar om korttids
permitteringar och tagit fram gemensamma lösningar inom avtalen så att det fungerar
både för ombordanställda och för respektive rederi.
Under året, som en direkt konsekvens av coronapandemin och

åtgärderna för att begränsa smittspridningen, har tyvärr har nästan
1 000 tillsvidareanställda blivit uppsagda och förlorat sina arbeten.
Därtill har drygt 1 200 inte fått någon säsongsanställning. Det känns
rent ut sagt för jävligt, särskilt i denna kristid när arbetslösheten är
hög även inom andra utsatta branscher.
Under året har vi också jobbat hårt för att driva igenom politiska

åtgärder som kan få den svenska sjöfarten att överleva. Både
coronakrisen i sig själv och Seko sjöfolks medvetna fokus på att
hantera den har bidragit till att mycket annat planerat arbete för
2020 har fått stå tillbaka. Vi har därför inte kunnat nå alla uppsatta
mål för verksamheten. Jag hoppas att du som medlem har förståelse
för detta.
Kenny Reinhold, ordförande
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Seko sjöfolks styrelse
Arbetsutskott

Kenny Reinhold ordförande
Peter Skoglund vice ordförande
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Jonas Forslind sekreterare

Adjungerad

Mikael Lindmark vice kassör
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Eric Ekblom sektionsordförande Blidösundsbolaget
Katrina Jakobsson sektionsordförande Destination Gotland
Björn Jonasson sektionsordförande Wallenius
Mats Lindgren f d vice sektionsordförande ForSea
Folke Matrosow sektionsordförande Silja Line
Ulf Nilsson sektionsordförande TT-Line
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Revisorer
Emma Berglund
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Valberedning

Iris Svanbäck (sammankallande)
Peter Larsson
Ulf Norström

Sammanträden

Styrelsen har under året hållit tio protokollförda sammanträden. Värt att nämna har
styrelsen bland annat tagit beslut om:
att skjuta på årsmötet, först från mars/april till juni och till sist i september då det
gick att hålla ett fysiskt möte under pågående pandemi.
l

l

att renovera kontoret i Stockholm.

att tillsätta en mindre arbetsgrupp för att genomlysa ekonomin, med fokus på
inkomster och utgifter med tanke på de många uppsägningarna under året och dess
kommande konsekvenser på vår ekonomi.
l

l

att införa mikroutbildningar på distans.

att föreslå årsmötet om en ettårig mandatperiod för representantskapet mot normalt tre
år, på grund av osäkerheten med medlemsantal med mera efter varsel och uppsägningar
under coronapandemin.
l
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l

att genomföra särskild kompetenshöjande utbildningsinsats för sektionerna.

årsmötet gav styrelsen mandat att höja medlemsavgiften med upp till 20 kronor,
styrelsen beslöt höja avgiften med 9 kronor från den 1 januari 2021.
l

Hedersnål

Under 2019 har 59 st 25-årsnålar och 48 st 40-årsnålar delats ut till medlemmar.

Representation, medlemskap och stiftelser
Representation

Seko sjöfolk har under 2020 varit representerad i följande organisationer:
A-kassans representantskap
A-kassans styrelse
Folksam/Sekos centrala försäkringskommitté
Folksam/Sekos lokala försäkringskommitté i Skåne och Västra Götaland
IMO (expert och delegat i ITF:s sjöfolkssektions Maritime Safety Committee)
Maritimt Forum
Samråd YTC Lindholmen (skolutbildning sjöfartsgymnasiet)
Sekos förbundsstyrelse
Sjöfartens Arbetsmiljönämnd (SAN) (arbetsmiljöfrågor till sjöss)
Sjöfartens Arbetsmiljöstiftelse (SAMS) (bidrag till SAN)
Sjömansservice
Statens Haverikommission
Stiftelsen Göteborgs Sjöfartshotell
Stiftelsen Malmö Sjöfartshotell
Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell
Stiftelsen Sjöfartens Utbildnings Institut
Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift
Stiftelsen Sjömanskyrkan i Malmö
Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm
Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Svenska Skeppshypotekskassan
LO Västsverige, LO Gotland, LO Skåne, LO Trelleborg
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Medlemskap

Under året som gått har Seko sjöfolk varit medlem eller engagerad i följande
organisationer och arrangemang:
Folkteatern
Fonus
Gillets konstförening
HSB
Hyresgästföreningen
Kulturhuset Vingen
Maritimt Forum
Riksbyggen
Sjöfartens Kultursällskap
Spanienfrivilliga
Stiftelsen Seko sjöfolks fond för långtidssjuka
Stiftelsen Seko sjöfolks internationella solidaritetsfond
Stiftelsen Seko sjöfolks kulturstipendiefond
Stiftelsen Seko sjöfolks sjömansstiftelse

Lokal facklig organisation
Ordförande i sektioner

Vid årets slut var följande personer ordförande i Seko sjöfolks sektioner:
Sektion Blidösundsbolaget Eric Ekblom
Sektion Destination Gotland Katrina Jakobsson
Sektion Eckerö Fabian Westerlund
Sektion ForSea Tiziana Cavalli De Lonti
Sektion Silja Line Folke Matrosow
Sektion Stena Line Mahmoud Sifaf
Sektion TT-Line Ulf Nilsson
Sektion Viking Line Bent Björn-Nielsen
Sektion Wallenius Marine Björn Jonasson
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Våra verksamhetsmål 2018–2021
Som branschorganisation och klubb inom Seko ska vi arbeta för att uppnå förbundets

övergripande mål (vilka beskrivs utförligare i Sekos verksamhetsplan 2017–2021, antagen
av Sekos kongress 2017). Seko sjöfolks mål för verksamheten följer därför förbundets
övergripande mål. Seko sjöfolks klubbstyrelses åtaganden och uppgifter styrs även av
Sekos och våra egna stadgar.
På liknande sätt styrs också sektionernas styrelsers åtaganden och uppgifter av
sektionens stagdar samt av Instruktioner för klubbsektion inom Seko. Alla delar av vår
fackliga organisation har ansvar för och ska vara en del i det gemensamma arbetet för att
uppnå våra mål.
Verksamhetsberättelsen för året 2020 ska läsas mot bakgrund av att Seko sjöfolk den

16 mars ställde om till krisorganisation för att hantera konsekvenserna av corona
pandemin. Förtroendevalda och anställda har under resten av året prioriterat arbetet med
att rädda arbetstillfällen, vara ett stöd för utsatta medlemmar samt minimera risken för
allvarliga konsekvenser för organisationen på lång och kort sikt. På grund av pandemin
i sig, regeringens och myndigheters åtgärder för att begränsa smittspridningen samt
Seko sjöfolks prioritering att hantera krisens effekter har övrig ordinarie och planerad
verksamhet inte genomförts i enlighet med verksamhetsplanens målsättningar.

Årsmötesbeslut 2020
På årsmötet togs beslut om att se över ungdomsmedlemskap och möjligheten att införa
förbundets introduktionsmedlemskap.
Motion antogs om att stödja skyddsombud och huvudskyddsombud;
– Att Seko sjöfolk tar fram ett vägledande dokument, på vilka resurser man kan
kräva av en arbetsgivare för att skyddsombuden ska kunna sköta sina uppdrag, och som
stöd för att skyddsombud och klubbsektioner ska kunna driva dessa frågor gentemot
arbetsgivaren.
Arbetet med detta har skjutits upp, dels på grund av pandemin, dels avtalsrörelse, och
med tanke på att årsmötet hölls i september mot normalt mars så har arbetet inte startats än.
Årsmötet valde 12 ordinarie och 12 ersättare till förbundets kongress i juni 2021.

Organisera och rekrytera medlemmar
Medlemsvärvning
”Under de kommande tre åren ska vi vidta särskilda insatser för att öka organisa
tionsgraden och göra det enkelt att bli medlem i Seko sjöfolk.”

Ur verksamhetsplanen

Arbetet med att rekrytera medlemmar är en av de saker som har påverkats i hög grad
av coronapandemin, genom att prioriteras bort till förmån för att rädda arbetstillfällen
inom den svenska sjöfarten. Ungefär 1 000 medlemmar har blivit uppsagda under året
samtidigt som ungefär 800 som skulle ha arbetat som säsongsanställda under sommaren
inte fick göra det.
Det arbete som Seko sjöfolk ändå lyckats genomföra inom ramen för organisering kan
du läsa under rubriken ”Stärka Seko sjöfolk som organisation”.
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Besök på sjömansskolor
”Vi ska besöka sjömansskolor för att berätta om facket, kollektivavtalet och
arbetsmiljön till sjöss.”
Ur verksamhetsplanen
Under 2020 har Seko sjöfolk gjort besök vid två tillfällen på Öckerö seglande
gymnasium och ett besök på sjömansskolan i Stockholm.

Utbildningar
”Vi ska också erbjuda alla medlemmar introduktionsutbildning, se till att
förtroendevalda genomgår grundläggande förtroendevaldutbildning och verka
för att vårt utbud av och innehållet i de utbildningar vi håller är relevanta för
målgruppen.”
Ur verksamhetsplanen
Många planerade utbildningar ställdes in med anledning av coronapandemin. De som
genomfördes under 2020 är:
Nätverksträff med Sjöstjärna (nätverk för kvinnor inom Seko sjöfolk)

14 januari, Stockholm, 36 deltagare
Intro-utbildning

15 januari, Tallink Silja, 24 deltagare
Årsarbetstidsavtalet

21–22 januari, Göteborg, 19 deltagare
Övrig utbildning

Ett par förtroendevalda har genomgått tvärfackliga utbildningar genom förbundet eller LO:s
försorg, såsom Arbetsrätt och Jämlikhetsakademin. Styrelsen fattade också beslut under
2020 om särskild kompetenshöjande utbildningsinsats för sektionerna. En utbildning
för ordförande och vice ordförande planerades till i slutet av året, men fick på grund av
coronapandemin skjutas fram på obestämd tid.
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Besöka arbetsplatser
”Vi ska besöka de arbetsplatser inom Seko sjöfolks avtalsområde som saknar en
lokal facklig organisation.”

Ur verksamhetsplanen

Under 2020 lyckades vi trots coronapandemins begränsningar i alla fall besöka
fartygen M/T Ängön och M/T Tresfjord, som saknar kontaktombud eller sektion.

Kommunikation
”Vi ska löpande informera medlemmarna genom vår medlemstidning Sjömannen,
vår hemsida och vårt nyhetsbrev samt genom vår närvaro i sociala medier.”
Ur verksamhetsplanen

Här följer en redovisning av hur detta skett under 2020.
Kriskommunikation

Den 16 mars ställde Seko sjöfolk om till krisorganisation vilket påverkade kommunika
tionsa rbetet i stor omfattning. Syftet var att skapa trygghet för organisationens
medlemmar. AU fungerade som krisgrupp och en kriskommunikationsgrupp
tillsattes för all medlemsinformation. Vi ställde om hela organisationen och samlade
all information på Seko sjöfolks hemsida sjofolk.se. På vår Facebooksida gjordes
inlägg där vi hänvisade till hemsidan. Medlemstidningen Sjömannen sattes på paus
och på dess hemsida sjomannen.se lades en banner som hänvisade till sjofolk.se.
Digitala avstämningsmöten hölls regelbundet med personal, styrelse och ordförande i
sektionsstyrelser.
Personal, styrelse och förtroendevalda i sektionsstyrelserna uppmanades att:
l Skicka all information som skulle ut till medlemmar till Seko sjöfolks informations-		
ansvarige
l Hänvisa medlemmar till sjofolk.se för information
l Hänvisa alla journalister till Seko sjöfolks ordförande
Kriskommunikationsläget pågick fram till den 4 maj när Sjömannen startades upp igen.
Såväl besöksstatistik och interaktivitet i Seko sjöfolks kanaler och plattformar, som
reaktioner från förtroendevalda, visar tydligt att kommunikationen under coronakrisens
akuta fas har varit framgångsrik.
Sjömannen och sjomannen.se

Medlemstidningen i pappersform och den digitala versionen på sjomannen.se lever i
symbios. Mycket material publiceras i båda kanalerna och vissa artiklar publiceras bara
på webben.
Under 2020 ersattes aprilnumret av papperstidningen med ett specialnummer som
enbart innehöll information om coronakrisen. Sjömannen i pappersform utkom därmed
med fem ordinarie nummer samt specialnumret ”Istället för Sjömannen”.
På sjomannen.se publicerades under året 162 artiklar.
Hemsidan sjofolk.se

På sjofolk.se finns medlemsinformation om utbildningar, försäkringar, medlemsavgifter
och kontaktuppgifter. Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Under kriskommunikationen skapades en ny samlingssida, sjofolk.se/corona, med
direktlänkar till nyheter, frågor och svar samt till Sekos a-kassa. Sidan uppdaterades
löpande med information om läget och svar på nya frågor som dök upp.
Antalet besökare på hemsidan ökade markant under krisens inledande akuta fas. De
första två veckorna i mars hade sjofolk.se mindre än 80 användare i genomsnitt per dag,
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att jämföra med de två sista veckorna i mars då genomsnittet låg på över 1 000 användare
per dag. Mest besökt under perioden är sidan med vanliga frågor och svar.
Sociala medier

Facebook är organisationens huvudplattform i sociala medier. Ibland används Instagram
och emellanåt även Youtube.
Seko sjöfolks sida på Facebook hade i slutet av året 2491 följare, vilket är en ökning
med 377 personer jämfört med året innan. Här görs inlägg om den fackliga verksamheten
samt inlägg om artiklar som publicerats på sjomannen.se. Under perioden med
kriskommunikation gjordes enbart Facebook-inlägg som hänvisade till informationen på
sjofolk.se. Värt att notera är att vi, trots att inläggen ofta rört varsel och uppsägningar,
under hela 2020 lyckats hålla ett bra klimat på Facebooksidan med många stöttade
kommentarer och gilla-markeringar på våra inlägg.
Seko sjöfolks sida på Instagram hade vid årsskiftet 595 följare, vilket är ökning med 74
under året.
Under året har tre filmade budskap publicerats på Seko sjöfolks Youtube-kanal; två
från Seko sjöfolks ordförande och ett från Seko sjöfolks sektionsordförande i Stena Line.
Medlemsbrev/Nyhetsbrev

Skickas per e-post via utskicksverktyget Ungapped. Under 2020 ersattes de tidigare
nyhetsbreven (som främst innehöll artiklar ur Sjömannen) med medlemsbrev med facklig
information.
Vi har under året skickat två olika sorters medlemsbrev: ett till samtliga medlemmar
som vi har e-postadress till och ett riktat medlemsbrev till medlemmar i en viss sektion.
Medlemsbreven till samtliga medlemmar har undertecknats av ordförande för Seko
sjöfolk. De riktade medlemsbreven har undertecknats av sektionsordförande och/eller
Seko sjöfolks ordförande eller ansvarig ombudsman.
Under 2020 skickades 17 medlemsbrev till samtliga medlemmar och 33 riktade
medlemsutskick till medlemmar inom utvalda sektioner.

Träffa och upprätthålla kollektivavtal
”Under de kommande tre åren ska vi teckna och upprätthålla kollektivavtal inom
Seko sjöfolks avtalsområde.”
Ur verksamhetsplanen
Seko sjöfolk har under verksamhetsåret tecknat kollektivavtal med tre nya
entreprenörer på avtalsområdet. Under 2020 har vi även implementerat poolavtalet i
ytterligare ett rederi. På grund av coronapandemin sköts avtalsrörelsen upp och kom
igång först sent på hösten 2020. Vid årskiftet pågick fortfarande förhandlingar med
arbetsgivarorganisationerna.

”Inom ramen för FoC-kampanjen ska vi arbeta för att det finns acceptabla
anställnings-och arbetsvillkor också på bekvämlighetsflaggade fartyg genom att
teckna ett ITF-avtal.”
Ur verksamhetsplanen
Internationella Transportarbetarefederationen (ITF), har under många år drivit
FoC-kampanj världen över. FoC står för Flag of Convenience, eller bekvämlighetsflagg
på svenska. Det finns idag totalt 35 flaggor som räknas som bekvämlighetsflaggor.
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Vid årsskiftet 2020/2021 hade vi 53 aktiva internationella avtal. I Sverige finns för
närvarande fyra ITF-inspektörer, två av dem är anställda i Transportarbetareförbundet
och två i Seko. I samband med coronapandemins utbrott beslutade inspektoratet att inte
göra rutinbesök utan istället fokusera på avtalslösa fartyg och att bistå besättningar som
på grund av åtgärderna för att förhindra smittspridning inte kunde mönstra av då deras
kontrakt löpt ut. Därför blev antalet besök begränsat till 137 st under 2020.
Tillsammans med Transportstyrelsens inspektörer (PSC) assisterade ITF-inspektörerna
de besättningar som varit ombord mellan 12–16 månader för att se till att de kom hem till
sina familjer för att få välbehövlig vila.

”Vi ska ge löpande service till medlemmar i försäkringsärenden samt utbilda och
stötta försäkringsinformatörer för att medlemmar ska nyttja våra avtals- eller
medlemsförsäkringar.”
Ur verksamhetsplanen
Under 2020 har vi gett löpande service och stöd i försäkringsärenden till medlemmar
genom Seko sjöfolks medlemsservice och sektionerna. Vi samordnar ett 40-tal försäkrings
informatörer som får möjlighet till vidareutbildning varje år genom LO-distrikten.
”Vi ska som en del av Seko verka för att stärka de centrala avtalen och för höjda
ingångslöner.”
Ur verksamhetsplanen
På grund av coronapandemin blev avtalsrörelsen uppskjuten. Vid årskiftet 2020/2021
pågick fortfarande förhandlingar med Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) och Almega.
”Inom ramen för vår särskilda satsning på ökad demokratisk delaktighet ska vi
öka andelen kvinnor på nyckelpositioner inom vår egen organisation och på så sätt
bidra till Sekos mål att öka antalet kvinnliga förhandlare i förbundet.”

Ur verksamhetsplanen

Styrelsens arbete med handlingsplanen för jämställd representation har på grund av
beslutet om omprioritering till krisorganisation för att rädda arbetstillfällen blivit kraftigt
lidande. Flertalet av de delmål som satts upp för 2020 har inte uppnåtts utan får istället
flyttas över till 2021.
En närmare beskrivning redovisas under ”Stärka Seko sjöfolk som organisation” och
i dokumentet ”Handlingsplan för jämställd representation 2021” finns en fullständig
redogörelse av resultat och delmål för 2020 samt nya delmål för 2021.

Näringspolitisk verksamhet och branschfrågor
”Vi ska skapa och upprätthålla politiska kontakter och bilda opinion inom frågor
som rör sjöfolkets villkor.”
Ur verksamhetsplanen
I enlighet med Sekos mål arbetar Seko sjöfolk för en ökad kännedom och kunskap
om medlemmarnas arbetsvillkor och vilka politiska åtgärder som krävs för att förbättra
dessa. Detta är också en av våra särskilda satsningar och det vi har gjort under 2020
beskrivs närmare under rubriken ”Stärka den svenska sjöfarten”.
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Arbetsmiljö
”Vi ska driva frågor om säkra och trygga jobb gentemot arbetsgivare, myndigheter
och politiska beslutsfattare. En viktig del av arbetet för säkra och trygga jobb är
tydligare rutiner för att förebygga, förhindra och hantera sexuella trakasserier.”
Ur verksamhetsplanen

”Vi ska verka för att alla skyddsombud går Fartygsmiljöutbildning steg 1 och 2 och
på olika sätt stärka och stötta skyddsombuden i deras uppdrag. Vi ska som en del av
Seko verka för att arbetsmiljöfrågor ska ingå i en samordnad facklig strategi.”
Ur verksamhetsplanen

Coronapandemin har i allra högsta grad påverkat arbetet med arbetsmiljö inom Seko
sjöfolk. Därtill har alla utbildningar för skyddsombud ställts in. I början av pandemin
låg mycket fokus på den personliga skyddsutrustningen samt vilka åtgärder fartygen
behövde vidta för att begränsa smittspridning ombord. Det kom många frågor från
oroliga medlemmar och skyddsombud då osäkerheten var stor om åtgärderna ombord var
tillräckliga.
När det stod var klart att pandemin inte skulle bli kortvarig började rederierna varsla
om arbetsbrist. Det innebar stora organisationsomställningar för medarbetare och
mycket oro kring vilka som skulle få behålla arbetet. Frågeställningarna för skydds
ombuden ändrades snabbt till organisatoriska och sociala med ett stort fokus på just
riskanalyser för organisationsförändringarna samt psykisk ohälsa. Det var svårt att
snabbt överblicka alla konsekvenser som varslen innebar och i några fall lade rederier
ner verksamheten helt.
Kort därefter blev många anställda permitterade och hemskickade under långa
perioder och här missade rederierna att riskbedöma vilka konsekvenser det kunde få.
I vissa fall har det lett till ökat missbruk och vi kunde efter ett tag se att möjligheten till
rehabilitering av medarbetare var svårare i och med pandemin.
För andra sjömän var problemet det motsatta med mycket långa vistelser ombord, utan
någon vetskap om när man får möjlighet att mönstra av, vilket har lett till en stor psykisk
press för sjömännen.
Flera rederier har under året valt att flagga hem tonnage av olika anledningar och vi har

efter bästa förmåga försökt inspektera fartygen och förhandla fram lösningar. Något
enstaka fartyg har inte uppfyllt kraven på bostadsutrymmen och därmed krävt ett
flertal dispenser från gällande lagstiftning. I de fallen har vi haft mycket tät dialog med
tillsynsmyndigheten och vi har i vissa delar inte haft samma syn på hur regelverket ska
tolkas vilket lett till en del överklaganden.
Några inflaggningar är M/S Gotland, M/S Jutlandica Sea och M/T Tresfjord.
I skärgårdstrafiken har det förekommit många förhandlingar och diskussioner om hur
bostadsförhållandena i det nationella direktivet ska tolkas. Arbetsgivarna har velat ha
mindre hytter och krav på att dela dusch och toalett med flera besättningsmän. Arbetet
har stundtals varit tidskrävande då man ofta får granska fartygen från fall till fall för att
tillsammans med skyddsombuden hitta lösningar.
”Vi ska som en del av förbundet driva frågor om hot och våld och ensamarbete.”
Ur verksamhetsplanen

Seko sjöfolk har inom detta område fokuserat på frågor som rör sexuella trakasserier
och kränkande särbehandling.
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Särskilda satsningar 2018–2021
Styrelsen arbetar ständigt med att utveckla Seko sjöfolks organisation och verksamhet.

I enlighet med verksamhetsplanen 2018–2021 har vi under 2020 fokuserat på våra särskilda
satsningar inom följande tre fokusområden:
l Stärka Seko sjöfolk som organisation genom ökad demokratisk delaktighet.
l Stärka den svenska sjöfarten genom samverkan för en konkurrenskraftig och hållbar
sjöfart.
l Stärka sjöfolket internationellt genom schysta villkor på världshaven.
Vart och ett av de tre fokusområdena är uppdelade i tre insatser och varje insats har tre
målsättningar. Här kommer en redogörelse av hur vi arbetat och vad vi gjort för att uppnå
dessa mål.

1

Stärka Seko sjöfolk som organisation
– ökad demokratisk delaktighet
”Seko sjöfolk ska öka den demokratiska delaktigheten i sin organisation genom att
öka anslutningsgraden och antalet medlemmar, stärka sektionernas representation
samt utveckla nya inkluderande arbetsformer.”
Ur verksamhetsplanen

Medlemsvärvning: Ett större och starkare Seko
”2018–2021 ska Seko sjöfolk öka anslutningsgraden till minst 80 procent i varje sek
tion och antalet aktiva medlemmar med cirka 10 procent (500 personer) genom att:
l Skapa möten med och rekrytera till introduktionsutbildning för potentiella
medlemmar.
l Genomföra utbildningar för sektionsstyrelser och valberedningar.
l Ta fram material som är speciellt anpassat för Seko sjöfolk.” Ur verksamhetsplanen
Antalet medlemmar redovisas under rubriken Ekonomi och medlemsantal 2020.
Under pandemiåret 2020 har arbetet med medlemsvärvning knappast varit görbart
och inte heller prioriterat i en tid då det råder kris med varsel och uppsägningar på
löpande band.
Representanterna i den grupp för rekrytering och organisering som styrelsen utsåg
2018 har helt enkelt varit tvungna att prioritera pandemins konsekvenser. Vid årsskiftet
2020/2021 kan vi tyvärr konstatera att gruppen dessutom halverats då flera av dess
representanter själva blivit uppsagda från sina arbeten.
Sekos planerade medlemsvecka under våren blev framflyttad till hösten vecka 40 och
gjordes om till en så kallad ringaktivitet, där förtroendevalda och anställda ringde upp
medlemmar för att ställa tre frågor och prata om viktiga fackliga frågor. Seko sjöfolk
deltog aktivt i ringaktiviteten. Totalt inom Seko ringdes tusentals medlemmar upp.
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Stärkt representation
”Under 2018–2021 ska Seko sjöfolk stärka sin representation inom organisationen
genom att utöka antalet styrelseledamöter till 14, med representanter från de nio
sektionerna och en ersättare från den största sektionen, samt ett arbetsutskott (AU)
på fyra ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör och nu även vice ordförande.
l Utöka antalet ombud till representantskapet.
l Utöka antalet ledamöter i styrelsen så att alla sektioner är representerade.
l Utöka AU med en vice ordförande.”
Ur verksamhetsplanen
Genom beslut på representantskapet har målsättningen uppnåtts. Men vårt arbetssätt
fortsätter utvecklas för att nå ett effektivt resultat i organisationen utifrån den stärkta
representationen. Nu när alla sektioner är representerade i styrelsen ger det styrelsen
större möjlighet att förankra sitt arbete och skapa större delaktighet.
Sektionen Viking Supply har lagts ned i och med att fartygen och bolaget flyttat sin
verksamhet till Norge. I och med det minskade antalet ledamöter i styrelsen med en till 13
personer i samband med representantskapets årsmöte som hölls i september 2020.
På representantskapets årsmöte valdes Mikael Lindmark till vice kassör, en befattning
som inrättades temporärt till årsmötet 2021 för att kunna ge en god överlämning i
samband med att nuvarande kassör Chang Strömberg lämnar uppdraget. Vice kassör är
adjungerad till styrelsen och arbetsutskottet.
För att effektivisera det interna arbetet behöver det tydliggöras hur vi gör det vi gör, det

vill säga riktlinjer och rutiner, samt samla viktiga och relevanta uppgifter och fakta på ett
och samma ställe. Därför har styrelsen fattat beslut om att ta fram en digital ”pärm” med
olika mappar, strukturerat utifrån innehåll och målgrupp.
Pärmen kommer att vara tillgänglig för förtroendevalda, klubbsektioner och kontakt
ombud via en digital molntjänst som nås via webbläsaren. Principen för innehållet är att
pärmen ska hjälpa förtroendevalda att få tillgång till uppdaterad och relevant information
på ett arbetseffektivt sätt.
Arbetet med att ta fram denna digitala pärm påbörjades under 2018 men försenades
först i avvaktan på beslut om digital plattform från Seko och under 2020 på grund av
omprioritering av arbetet under coronapandemin.

Nya inkluderande arbetsformer
”2018–2021 ska Seko sjöfolk utveckla nya inkluderande arbetsformer genom att:
l Genomföra kompetensutveckling av klubbstyrelsen, sektionsstyrelserna och
alla valberedningar inom organisationen.
l Ta fram en handlingsplan för jämställd representation
l Ta fram ett utbildningsmaterial för samtliga sektionsstyrelser som också 		
prövats och förankrats i klubbstyrelsen.”
Ur verksamhetsplanen
Med utgångspunkt från det förberedande arbetet under 2018 antog Seko sjöfolks
styrelse i början av 2019 en handlingsplan för jämställd representation, vars övergripande
mål är att Seko sjöfolk år 2024 ska ha jämställd representation. Med detta menas att
fördelningen mellan kvinnor och män på nyckelpositioner i organisationen ska motsvara
fördelningen mellan kvinnor och män bland medlemmarna (typ 40 procent kvinnor och
60 procent män). Planens delmål är formulerade som aktiviteter på årsbasis inom fem
områden:
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Ledarskap (mål, planer och budget, uppföljning och utveckling)
Val och förtroendeuppdrag (främjande rutiner och stöd)
l Möten och arbetskultur (inkluderande med delaktighet)
l Fackligt arbete (prioritera att driva frågor som rör jämställdhet)
l Kommunikation (medveten och inkluderande)
l
l

Styrelsen har alltså sedan 2019 arbetat strukturerat, följt upp mål och resultat och
uppdaterat Handlingsplanen för jämställd representation årligen. I den av Seko sjöfolks
styrelse antagna Handlingsplan för jämställd representation 2021 finns en fullständig
redogörelse av resultat och delmål för 2020 samt nya delmål för 2021.
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Stärka den svenska sjöfarten – samverkan för en
konkurrenskraftig och hållbar sjöfart
”Seko sjöfolk ska samverka för en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart genom
initiativet för Blå Tillväxt tillsammans med Svensk sjöfart och Sjöbefälsföreningen,
ökad kunskap hos politiker och myndigheter om sjöfolkets villkor samt värna den
svenska modellen som en del av en socialt hållbar utveckling.”
Ur verksamhetsplanen

Initiativet för Blå Tillväxt
”Under 2018–2021 ska Seko sjöfolk samverka inom initiativet för Blå Tillväxt i syfte
att bidra till konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart genom att:
l Verka för gemensam plattform för politiska åtgärder.
l Skapa förutsättningar för att bilda opinion tillsammans.
l Göra insatser för gemensamma aktiviteter: Möten, seminarier och debatter.”

Ur verksamhetsplanen

Inom ramen för Blå Tillväxt samarbetar Seko sjöfolk, Föreningen Svensk sjöfart
och Sjöbefälsföreningen för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för
arbetsmarknaden, miljön och tillväxten. Under 2020 har Blå Tillväxt fortsatt att arbeta
utifrån den gemensamma plattformen som består av en strategi och en politik för en
konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart.
Blå Tillväxts huvudbudskap är att Sverige har goda förutsättningar för att bygga upp
en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart. Avgörande för att detta ska kunna ske är att
regering och riksdag garanterar förutsägbara och långsiktigt konsekventa villkor för
näringen genom att:
l Förenkla och harmonisera sjöfartens regelverk.
l Säkerställa en långsiktig och förutsägbar nettomodell.
l Ersätta stämpelskatten med en stämpelavgift.
De tre åtgärderna motiveras av klimat-, arbetsmarknads- och konkurrenskraftsskäl.
Med plattformen som utgångspunkt har vi påverkat regering och riksdag med skrivelser

och hemställan. Vi har agerat gemensamt i mediala sammanhang med bland annat
pressmeddelanden och debattartiklar samt uppdaterat vår gemensamma hemsida
blatillvaxt.se samt Blå Tillväxts sida på Facebook. Vi planerade att delta med ett
gemensamt seminarium på Maritimt Forums mötesplats under Almedalsveckan, som
dock sedan blev inställd.
Under året har vi arrangerat webinar för samtliga partier i riksdagens trafikutskott
med fokus på situationen för den svenska sjöfarten på lång och kort sikt. Vi har även haft
digitala möten med infrastrukturministern Tomas Eneroth, som framför allt handlat om
politiska åtgärder för att få den svenska sjöfarten att överleva coronapandemin.
Under våren samlade vi in 3 237 namnunderskrifter i ett upprop för att rädda den
livsviktiga sjöfarten. Uppropet överlämnades till infrastrukturministern i syfte att
regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna bland annat skulle
bredda sjöfartsstödet (så att fartyg som låg upplagda på grund av pandemin fortsatt skulle
kunna få sjöfartsstöd) vilket de också sedan gjorde.
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Ökad kunskap om sjöfolkets villkor
”Under 2018–2021 ska Seko sjöfolk öka kunskapen hos ansvariga politiker och
myndigheter om sjöfolkets villkor genom att:
l Tillsätta en aktiv grupp för facklig-politisk samverkan.
l Bilda opinion för politiska åtgärder som stärker sjöfolket.
l Genomföra aktiviteter: Möten, seminarier och debatter.”
Ur verksamhetsplanen
Under 2018 beslutade styrelsen att tillsätta en aktiv grupp för facklig-politisk
samverkan, kallad påverkansgruppen, vars huvudsyfte var att opinionsbilda för ökad
kunskap om sjöfolkets villkor. Påverkansgruppen hann ha ett möte i februari 2020 innan
coronapandemin slog till och Seko sjöfolks prioritering att rädda arbetstillfällen bidrog
till att övriga planerade möten ställdes in.
I slutet av året fattade styrelsen beslut om att inte organisera det facklig-politiska
påverkansarbetet genom en grupp som är utsedd av styrelsen utan istället lägga ansvaret
på AU för det politiska påverkansarbetet inklusive kampanjarbete som till exempel Fair
Freight. AU kan sedan ansvara för det facklig politiska påverkansarbetet, där AU kan
anpassa organisation och metod utifrån vad och vem vi vill påverka.
Under året har Seko sjöfolk träffat den socialdemokratiska Göteborgsbänken i
riksdagen, då vi framför allt lyft villkoren för svensk sjöfarts överlevnad.
Inför riksdagens allmänna motionstid hade vi även kontakt med flera andra partier
vilket bland annat resulterade i möten med Vänsterpartiet i trafikutskottet kring en
motion som lyfter frågan om schysta villkor till sjöss, skyddsombudsfrågan samt
cabotage-regler.
Som en del i arbetet för att öka kunskapen om sjöfolkets villkor har svar på följande

remisser lämnats in av Seko sjöfolk eller i samarbete med förbundet:

Förordning om förlängning av giltighetstiden för handlingar inom sjöfartsområdet
Promemoria på förslag till tillfälliga lättnader för sjöfarten för att mildra effekterna 		
av covid-19
l Förordning om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd med anledning av covid-19
l Remiss av förordning förlängning av giltighetstider för sjöfartscertifikat
l
l

Seko sjöfolk har fortsatt varit såväl representerade som drivande inom arbetsgruppen

och styrgruppen för Vågrätt, ett branschsamarbete för en arbetsmiljö i världsklass och en
nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling inom sjöfarten.
Här är en kortfattad redovisning om vad som hänt inom Vågrätt under året:
Ett gemensamt möte mellan arbetsgruppen och styrgruppen i syfte att få in ny energi
och hitta mer effektiva arbetsformer för att nå ut bättre.
l Ytterligare tre organisationer har skrivit på Vågrätts avsiktsförklaring.
l Chalmers har inkluderat kränkande särbehandling i basic safety-utbildningen
l Vågrätt har registrerat domän och förbereder en hemsida.
l Vågrätt har presenterat sitt arbete för ”Nätverket för Jämställdhet i 			
transportsektorn”.
l Forskningsprojektet Best Practice, som Linnéuniversitetet driver för att 			
sammanställa vad som görs och vilka metoder som fungerar, är på upploppet
och en slutrapport är att vänta under första halvan av 2021.
l
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Under året har vi jobbat för att uppmärksamma problematiken med på- och avmönstringar

på svenska fartyg med anledning av coronakrisen. Vi har bland annat:

Påkallat ett gemensamt möte med rederier och andra intressenter för att utbyta 		
erfarenheter kring lösningar för att möjliggöra besättningsbyten.
l Förhandlat med arbetsgivare i frågan för att underlätta och/eller möjliggöra av- och 		
påmönstring
l Haft möte med gränspolisen för att de ska få en större förståelse för sjömäns 		
speciella situation.

l

Värna och utveckla den svenska modellen
”Under 2018–2021 ska Seko sjöfolk värna och utveckla den svenska
arbetsmarknadsmodellen genom:
l Samverkan inom arbetarrörelsen.
l Samverkan inom den svenska sjöfartsnäringen.
l Samverkan inom de internationella transportarbetarorganisationerna.”

Ur verksamhetsplanen

Målsättningarna här rör samverkan. Samverkan inom arbetarrörelsen, den svenska
sjöfartsnäringen och de internationella transportarbetarorganisationerna. Detta arbete
har under 2020 skett fortlöpande i de olika forum som Seko sjöfolk verkar i, i den mån det
har funnits förutsättningar för detta på grund av coronapandemin.
Läs mer om detta i redovisningen av de andra insatserna för vår särskilda satsning för
att stärka den svenska sjöfarten och att stärka sjöfolket internationellt.
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Stärka sjöfolket internationellt – schysta villkor på
världshaven
”Seko sjöfolk ska arbeta för schysta villkor på världshaven genom att stärka
samarbetet mellan sjöfolks- och hamnarbetarfackförbunden i Östersjöländerna,
att verka för att förbättra arbetsvillkoren för EU-ländernas sjöfolk genom en
harmonisering av EU:s sjöfartspolitik samt att fortsätta bilda opinion för Fair
Freight så att fler företag tar socialt ansvar i transportledet.”
Ur verksamhetsplanen
Seko sjöfolk medverkar och deltar i många internationella organisationer och
sammanhang i syfte för att verka schysta villkor på världshaven. Bland annat
genom ordförande Kenny Reinholds förtroendeuppdrag i flera olika internationella
organisationer och organ (se faktaruta).
Under 2020 påverkades de internationella organisationerna och samarbetena påtagligt
av coronakrisen. Flertalet möten blev inställda och mycket av det gemensamma arbetet
har begränsats till administrativa digitala möten.

KENNY REINHOLDS INTERNATIONELLA FÖRTROENDEUPPDRAG 2020
NTF

ITF, Fair Practice Committee

ordförande i sjöfolkssektionen och

ledamot i kommittén som styr

adjungerad till NTF:s styrelse (NTF står för

FoC-kampanjen (Flag of Convenience)

Nordiska Transportarbetarefederationen)

samt ledamot i dess styrkommitté

Conference of Ten

ITF, Automation Working Group

sammankallande/ordförande

deltagare

(Conference of Ten är ett samarbete

Svenska ITF:s samordningskommitté

mellan sjö- och hamnarbetarfackförbund
i de tio länderna runt Östersjön)
Baltic Committee
ledamot (Baltic Committee är ETF:s
samordning när det gäller ITF:s Action
week)
ETF, Maritima transportsektionen
ledamot i styrkommittén (ETF står
för Europeiska Transportarbetare
federationen)
EU, Maritima kommittén i Sociala Dialogen
vice ordförande (Sociala Dialogen är en
samrådsgrupp på EU-nivå där fack och
arbetsgivare har möjlighet att kringgå
EU-parlamentet och ta upp frågor direkt
i EU-kommissionen)

ledamot
ITF, Maritime Safety Committee
ledamot i styrkommittén
IMO, ITF:s Maritime Safety Committee
vice ordförande (IMO står för International
Maritime Organization)
ILO
deltagare, representerar sjöfolk i tre
partsmöten om bland annat sjöarbets
konventionen och minimilön (ILO står för
International Labour Organization)
Förhandlingar
ansvarig för Seko sjöfolks förhandlingar
med svenskkontrollerade rederier med
utländska flaggor där Seko sjöfolk har
förhandlings- och avtalsrätten

ETF:s EU-kommitté
ordförande
ITF, Sjöfolkssektionen
ledamot (ITF står för Internationella
Transportarbetarefederationen)
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Schysta arbetsvillkor på Östersjön
”Under 2018–2021 ska Seko sjöfolk mobilisera sjöfolksfackförbunden i Östersjö
länderna till att vara en motkraft till den urholkning av arbetsrätt och sociala
villkor som pågår, med målsättningen att det ska vara jämlika villkor för alla som
arbetar ombord på fartyg i Östersjön. Detta ska göras genom att:
l Bidra till att utveckla samarbetsformer mellan sjöfolks- och hamnarbetarfack-	
förbunden i Östersjön vad gäller de färjelinjer som har trafik mellan länderna.
l Skapa ett gott exempel för samarbete mellan lokala förtroendevalda för 		
sjöfolksfackförbunden i Sverige, Estland och Finland på färjelinjer som har
trafik mellan länderna.
l Bidra till att ett Conference of Ten äger rum årligen.”
Ur verksamhetsplanen
I januari 2020 arrangerades ett Conference of Ten i Berlin, med cirka 25 deltagare
från nio länder. Efter detta möte sköts tyvärr allt arbete inom samarbetet upp till 2021 på
grund av coronapandemin.
Under året har Seko sjöfolk samarbetat med sjö-och hamnfackförbunden i så gott
som alla länder runt Östersjön kring enskilda frågor och händelser. Till exempel har vi
förhindrat, eller i alla fall försenat, DFDS:s planer på att utöka linjen Kapellskär–Paldiski
med trafik även på Hangö i Finland, genom att begära ett addendum med lönetillägg till
gällande kollektivavtal i syfte att reglera lönenivåerna mellan Sverige och Finland.

Jämlika arbetsvillkor för sjöfolk inom EU
”Under 2018–2021 ska Seko sjöfolk verka för en harmonisering av EU:s sjöfarts
politik med fokus på att förbättra arbetsvillkoren för de anställda och motverka
social dumpning och den diskriminering som förekommer idag inom hela
transportsektorn. Detta ska göras genom att:
l Verka för att bilda EWC inom sjöfarten.
l Bidra till att långsiktigt utveckla ett konstruktivt samarbete mellan ETF och
ECSA.
l Samverka med aktörer inom sjöfarten i Sverige.”
Ur verksamhetsplanen
Seko sjöfolk arbetar fortfarande aktivt för att få igång det koncernfackliga arbetet i
Tallink Silja, Rederi Eckerö och Viking Line, men coronapandemin har sinkat planerna.
Arbetet syftar till att skapa relationer och dialog på alla nivåer inom våra länders
fackförbund för att kunna bilda ett europeiskt företagsråd (European Works Council,
EWC). Lagen om europeiska företagsråd som bygger på ett EG-direktiv innebär att
företagsråd ska inrättas i vissa företag för att ge arbetstagare rätt till gränsöverskridande
information och samråd. Syftet är att säkra arbetstagarnas insynsmöjligheter i företag
som bedriver verksamhet i flera länder. Lagen gäller för företag eller grupper av företag
med minst 1 000 anställda inom EES-området. Av de anställda måste dessutom minst 150
finnas i vardera av två EES-länder. Företagsråd inom sjöfarten har hittills varit ovanliga
och än så länge är det bara Stena Line som har det.
Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold blev under året vald till ordförande i Maritima

kommittén i Sociala Dialogen (SSDC, Sectoral Social Dialogue Committee) och har
där drivit på samverkan mellan Europeiska Transportarbetarefederationen (ETF) och
Europeiska gemenskapens redarförbund (ECSA).
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Fair Freight – för att fler företag ska ta socialt ansvar i transportledet
”Under 2018–2021 ska Seko sjöfolk bilda opinion och verka för att fler företag och
offentliga aktörer ska ta socialt ansvar i transportledet genom att:
l Samverka med NTF, ETF och ITF.
l Samverka med företag som satsar på CSR (Corporate Social Responsibility,
på svenska samhällsansvar).
l Uppmärksamma frågan som en del i offentliga upphandlingar.”

Ur verksamhetsplanen

Mycket av det internationella samarbetet har under året varit inriktat på att hantera
konsekvenserna av pandemin. Beroende på hur man räknar har ungefär en och en halv
miljon sjömän i världen på olika sätt påverkats av coronakrisen. I normala fall mönstrar
cirka 100 000 sjömän varje månad av eller på sina fartyg. Många av dem tvingades vara
kvar ombord när länder och transportföretag stängde ner. Samtidigt var det viktigare
än någonsin att sjötransporterna fungerade för att vi under kristiden skulle fortsätta ha
tillgång till mat, medicin, vardagsvaror och industrimaterial.
Seko sjöfolk har arbetat aktivt inom internationella fackliga organisationer för att

sjömän på världshaven ska få stöd och hjälp. Inom Internationella transportarbetare
federationen (ITF) har det framför allt handlat om att lösa det akuta problemet med påoch avmönstring.
ITF och arbetsgivarorganisationen Joint Negotiating Group (JNG) tog fram en ”Agreed
approach” där det framgår hur sjömän på ITF-avtal ska få stöd, hjälp eller ersättning när
de inte kan komma iland eller ta sig hem. Seko sjöfolk arbetade för och lyckades få till
en liknande överenskommelse för Tillfälligt Anställd Personal (TAP) på svenskflaggade
fartyg. Vi har också haft möte med gränspolisen för att de ska få en större förståelse för
sjömäns speciella situation.
Seko sjöfolk har också arbetat för att uppmärksamma flaggstatens ansvar. Att bekväm
lighetsflaggade fartyg är otrygga och riskabla att både arbeta på och resa med har corona
krisen med all önskvärd tydlighet bevisat.
Seko sjöfolk hade planerat att genomföra en kampanj för ”Fair Freight: Vi hjälper dig ta

ansvar!” tillsammans med Sjöbefälsföreningen med start 2020. Syftet med kampanjen är
att öka kunskapen och medvetenheten kring sjömäns villkor på världshaven för att på så
sätt förbättra genom att förmå svenska företag och offentliga aktörer samt konsumenter
och passagerare att ställa krav om schysta villkor på de transporter och resor de köper.
På grund av coronapandemin har genomförande av kampanjen fått skjutas på
framtiden. Planerad kampanjstart är januari 2022.

SEKO SJÖFOLKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 SID 22

SEKO SJÖFOLKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 SID 23

Seko sjöfolk
Fjärde Långgatan 48
413 27 Göteborg
sjofolk@seko.se
sjofolk.se

