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Innehåll

Seko sjöfolk är en branschorganisation inom Seko – Service och kommunikationsfacket.  

Vi arbetar för att sjöfolket ska ha rättvisa löner, trygga anställningar och goda arbets

villkor. Vi organiserar ungefär 6 000 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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Vi har en mycket rolig och intressant tid framför oss under de närmaste åren med många 
utmaningar. Både på individnivå och organisationsnivå. 

I vår treåriga verksamhetsplan som antogs av representantskapet 2018 har vi pekat ut 
ett antal satsningar framöver. Det handlar om ökad demokratisk delaktighet och frågan 
om jämställd representation. Det handlar om att vi ska samverka med svenska aktörer för 
att stärka svensk sjöfart. Och det handlar om att samarbeta internationellt för att få fler att 
förstå vad de kan göra för att sjöfolkets villkor ska bli bättre. 

Dessa satsningar är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta med vår fackliga 
kärnverksamhet. Som till exempel att teckna och upprätthålla kollektivavtal så att 
sjöfolket har schysta villkor. Verksamhetsplanen har mål även för detta.

Min förhoppning är att jag och resten av styrelsen genom den här verksamhetsberättelsen 
inte bara redovisar vad vi gjort, utan också hur vi uppnår de mål som Seko sjöfolks 
medlemmar genom ombuden på repskapet har satt upp för vår organisation och 
verksamhet. 

Det är medlemmarna som bestämmer. Verksamhets planen ger riktningen. Och det är 
vi tillsammans som möter utmaningarna på vägen mot våra mål. 

Kenny Reinhold, ordförande

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. 

Verksamhetsplanen innehåller olika delar. En del som berättar om våra verksamhetsmål 
och vad Seko sjöfolk som branschklubb inom Seko ska göra, och en annan del som 
beskriver de särskilda satsningar som ska genomföras i syfte att stärka och utveckla Seko 
sjöfolks organisation och verksamhet. Verksamhetsberättelsen följer detta upplägg, med 
ytterligare två delar som avslutning där vi redovisar vår organisation och ekonomi.

Ordförande har ordet

Inledning
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Våra verksamhetsmål 2018–2021

Organisera och rekrytera medlemmar

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 klubbsektionernas styrelsers åtaganden och uppgifter av 
sektionens stadgar 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.

Medlemsvärvning

Läs mer om vad vi gjort under 2018 för detta i redovisningen av vår särskilda satsning 
för att stärka Seko sjöfolk som organisation. 

”Under de kommande tre åren ska vi vidta särskilda insatser för att öka organi sa
tions graden och göra det enkelt att bli medlem i Seko sjöfolk.”

Ur verksamhetsplanen
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Besöka arbetsplatser

Under 2018 har besök på följande fartyg och arbetsplatser som saknar kontaktombud 
eller sektionsklubb skett: 

Medlemsutbildning

11–12 april, Göteborg (24 deltagare)
29–30 maj, Stockholm (4 deltagare)

Medlemsutbildning Eckerö

23–26 april, ombord Viking Cinderella  
(24 deltagare)

Medlemsutbildning Destination Gotland

28–30 november, Visby (22 deltagare)

Grundläggande förtroendevald

  utbildning (GFU)

17–20 september, Göteborg (16 deltagare)

Fartygsmiljöutbildning steg 1 (FAM 1)

5–8 februari, Göteborg (24 deltagare)
13–16 november, Göteborg (21 deltagare) 

Fartygsmiljöutbildning steg 2 (FAM 2)

1–5 oktober, Göteborg (21 deltagare)

Introduktionsutbildning

23 januari, Göteborg (4 deltagare)
28 februari, Malmö (7 deltagare)
13 mars, Stockholm (inställd)
10 april, Göteborg (inställd)
8 maj, Stockholm (inställd)
15 maj, Göteborg (inställd)
4 juni, Göteborg (7 deltagare)

Övrig utbildning

Ett flertal medlemmar har genomgått 
 tvär  fackliga utbildningar genom förbundet 
eller LO:s försorg, såsom Insikter, 
Arbets rätt, MBL och arbetsmiljö i 
förhandlingsarbetet.

l Finnlines MS Europa Link   
l BTÖ Bogserbåt Sund
l GoTa Ship Management MS Thuleland
l Öckerö seglande gymnasium TS Gunilla 
l Rederi AB Ballerina 
l Båtshaket (Strömma)

”Vi ska besöka de arbetsplatser inom Seko sjöfolks avtalsområde som saknar en 
lokal facklig organisation.” 

Ur verksamhetsplanen

”Vi ska besöka sjömansskolor för att berätta om facket, kollektivavtalet och 
arbetsmiljön till sjöss.” Ur verksamhetsplanen

”Vi ska också erbjuda alla medlemmar introduktionsutbildning, se till att 
förtroende valda genomgår grundläggande förtroendevaldutbildning och verka 
för att vårt utbud av och innehållet i de utbildningar vi håller är relevanta för 
målgruppen.” Ur verksamhetsplanen

Besök på sjömansskolor

Under 2018 har Seko sjöfolk gjort två besök på vardera Lindholmens tekniska 
gymnasium och Öckerö seglande gymnasium samt även besökt såväl Gotlands 
gymnasium som Härnösands gymnasium.

Utbildningar

Under 2018 har följande utbildningar genomförts:
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Kommunikation

Här följer en redovisning av hur detta skett under 2018.

Sjömannen och sjömannen.se

Medlemstidningen i pappersform och den digitala versionen på sjomannen.se lever i sym
bios. Nyhetsartiklar från sjomannen.se som bedöms vara av större vikt publiceras, ofta i 
anpassad och uppdaterad form, även i den tryckta tidningen. Större reportage publiceras 
först i den tryckta tidningen för att sedan komma ut på hemsidan, då ofta med fler bilder.

Pappersversionen av Sjömannen har under 2018 utkommit med sex nummer. Värt 
att nämna är att Sjömannens omslag under året har uppnått könsbalans: tre omslag 
med kvinnliga sjömän och tre med manliga, vilket även har återspeglat sig i respektive 
reportage inne i tidningen. I varje nummer har det funnits ett stort ombordreportage. 
Under året har det varit fokus på medlemsrekrytering och av övrigt innehåll kan 
nämnas en stor granskning av hur Delegationen för sjöfartsstöd bedömer ansökningar 
om sjöfartsstöd, bevakning av #lättaankar och #vågrätt samt arbetsmiljöreportage om 
exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete och risker med tvåkomponentfärg. När det 
gäller kulturbevakning har fokus varit på böcker. Under året har Sjömannen presenterat 
två nya krönikörer i spalten ”I vänsterkant”. 

Sjomannen.se har under 2018 publicerat cirka 210 artiklar. Allt eftersom året gick 
ökade antalet artiklar som endast publicerades på hemsidan.

Hemsidan sjofolk.se

På hemsidan finns medlemsinformation som utbildningar, försäkringar, medlems avgifter, 
kontaktuppgifter med mera. Den har uppdaterats kontinuerligt med nyheter som är 
relevanta för medlemmar.

Sociala medier

Facebook är organisationens huvudplattform i sociala medier, även om Instagram också 
används ofta. Vid behov används Twitter och Youtube som komplement. 

Seko sjöfolks sida på Facebook hade i slutet av året 2 014 följare, vilket är 
en ökning från drygt 1 800 följare förra årskiftet. Förutom inlägg som berör 
den fackliga verksamheten gjordes inlägg om samtliga nyhetshändelser från 
sjomannen.se. Vid tillfälle delades även inlägg från exempelvis ITF, ETF och andra 
förbund. Delningar av inlägg från ombudsmännens flöden har också förekommit.

Seko sjöfolks sida på Instagram hade vid årsskiftet 415 följare. Inläggen på 
Instagram liknar dem på Facebook men fokuserar mer på bild. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbreven har minskat i omfattning. Det har totalt skickats två nyhetsbrev under året, 
varav en inbjudan till #vågrättseminariet i Göteborg och ett traditionellt nyhetsbrev, till 
de cirka 3 300 medlemmar som vi har epostadress till.

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

Ur verksamhetsplanen

facebook.se/sekosjofolk 

twitter.com/sekosjofolk 

instagram.com/sekosjofolk 

youtube.com/sekosjofolk
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Seko sjöfolk har under verksamhetsåret tecknat kollektivavtal med ett flertal 
entreprenörer. Vi har under 2018 äntligen lyckats teckna kollektivavtal med ett antal 
rederier som vi trots tidigare påstötningar inte lyckats med förrän nu. 

2018 var också ett år då det tillkom ett nytt kollektivavtal. Det heter poolavtal och 
ska bidra till att minska antalet visstidsanställda och säsongsanställda samt öka antalet 
medlemmar med en tillsvidareanställning. Poolavtal kan bara tecknas i rederier som 
tillämpar Färjeavtalet eller Årsarbetstidsavtalet.

 Vad gäller principiella förhandlingar i sektionerna under 2018, har Läkarintyg i Viking 
Line nu reglerats i Storsjö och Färjeavtalet. Det gäller överenskommelse om nya rutiner 
vid förnyelse och omprövning av Läkarintyg för sjöfolk.

Träffa och upprätthålla kollektivavtal

Internationella Transportarbetarefederationen (ITF), har under många 
år drivit FoCkampanj världen över. FoC står för Flag of Convenience, eller 
bekvämlighetsflagg på svenska. Det finns idag totalt 34 flaggor som räknas som 
bekvämlighetsflaggor.

Vid årsskiftet 2018/2019 hade vi 59 aktiva internationella avtal. 
I Sverige finns för närvarande fyra inspektörer samt två samordnare. Hälften 

är anställda i Transportarbetareförbundet och övriga i Seko. Under året bidrog 
de till att ett tiotal TCCavtal tecknades av andra ITFförbund. Seko sjöfolk 
tecknade 22 ITFavtal under 2018, varav fyra IBFavtal och 18 TCCavtal.

”Under de kommande tre åren ska vi teckna och upprätthålla kollektivavtal inom 
Seko sjöfolks avtalsområde.” Ur verksamhetsplanen

”Vi ska som en del av Seko verka för att stärka de centrala avtalen och för höjda 
ingångslöner.” Ur verksamhetsplanen

”Inom ramen för FoC-kampanjen ska vi arbeta för att det finns acceptabla 
anställnings-  och arbetsvillkor också på bekvämlighetsflaggade fartyg genom att 
teckna ett ITFavtal.” Ur verksamhetsplanen

”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

”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

Under 2018 har vi gett löpande service och stöd i försäkringsärenden till medlemmar 
genom Seko sjöfolks medlemsservice och sektionerna. Vi samordnar ett 50tal försäkrings
informatörer som får möjlighet till vidareutbildning varje år genom LOdistrikten. 

Eftersom vi har ett treårigt kollektivavtal som sträcker sig till våren 2020 har detta 
arbete inte varit aktuellt under 2018.

De fyra svenska ITF-

inspektörerna gjorde 

under 2018 242 besök 

i FoC-fartyg och tog in 

16  999 USD i retroaktiva 

löner åt sjöfolket i så 

kallad backpay. 

Läs mer om detta i redovisningen av vår särskilda satsning för att stärka Seko sjöfolk 
som organisation. 
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Arbetsmiljö

Läs mer om detta i redovisningen av Seko sjöfolks särskilda satsning för att stärka den 
svenska sjöfarten.

Under 2018 har sektionerna i Seko sjöfolk uppmanats att aktivt stötta skydds
ombuden i sina roller och öppna upp förhandlingar när det behövs. Sektionerna har 
aktivt uppmanat skyddsombuden att gå utbildningar och dessa har varit fulltecknade. 
När en anmälan om skyddsombud görs uppmanas skyddsombuden att söka en 
Fartygsmiljöutbildning. 

Transportstyrelsen har ansökt hos näringsdepartementet om att slippa föra 
förteckning över skyddsombud, vilket medför att Seko sjöfolks register är det enda som 
finns över skyddsombud. Det innebär alltså att Transportstyrelsen kontaktar oss när de 
vill veta vem som är skyddsombud på ett fartyg. 

Seko sjöfolk har aktivt uppmanat Transportstyrelsen att starta upp trepartssamtal, 
att ta fram stödmaterial och att inspektera det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Trepartssamtal har ägt rum under året och hittills har fyra inspektioner enbart riktade 
mot arbetsmiljö genomförts av myndigheten. 

 
Under 2018 har Seko sjöfolk fokuserat på en struktur för arbetsmiljöarbetet: Tillsyn, 
föreskrifter och en ökad medvetenhet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet hos 
Transportstyrelsen, arbetsgivare och anställda. Skyddsombuden har deltagit i detta 
arbete och i vissa fall skickat in förelägganden till Transportstyrelsen i form av Seaman’s 
Complaints vilket myndigheten långsamt har börjat följa upp.

De ärenden organisationen har arbetat med under 2018 inom detta område har främst 
varit inriktade på tekniskt skydd.

”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.” 

”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

”Vi ska som en del av förbundet driva frågor om hot och våld och ensamarbete.” 
Ur verksamhetsplanen

Detta arbete beskrivs närmare i vår särskilda satsning på samverkan för en 
konkurrenskraftig och hållbar sjöfart.

Näringspolitisk verksamhet och branschfrågor

”Vi ska skapa och upprätthålla politiska kontakter och bilda opinion inom frågor 
som rör sjöfolkets villkor.” Ur verksamhetsplanen

Ur verksamhetsplanen
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Funktionsbaserade regler för bemanning
Transportstyrelsen föreslog under året nya regler gällande funktionsbaserad bemanning 
av vissa fartyg i inre fart. Förslaget ingick i utredningen RUBB, regeringens utredning av 
behörighet och bemanning. Utgångspunkt för förslaget var att de berörda fartygen inte 
längre ska omfattas av kravet på bemanningsbeslut och att redarna istället ska ansvara 
för att ta fram och fastställa bemanningsplaner. Detta bedömdes ge redaren både större 
flexibilitet och ett tydligare ansvar för fartygens bemanning. 

Tanken var även att fartyg skulle kunna ha olika bemanningsplaner för olika 
verksamhetssituationer istället för att ha ett bemanningsbeslut från Transportstyrelsen 
som gäller för alla situationer.

Under hösten 2017 var Transportstyrelsens förslag ute på externremiss. Remissvaren 
visade att man inte ansåg att en funktionsbaserad bemanning skulle ge tillräckligt stor 
effekt jämfört med nuvarande system avseende flexibilitet. Samtidigt skulle det vara 
väldigt krävande att genomföra förslaget både för branschen och för myndigheten. 

Eftersom remissinstanserna, bland annat Seko sjöfolk, såg fler nackdelar än fördelar 
med förslaget bedömde Transportstyrelsen att det inte finns tillräcklig grund för att 
genomföra det.

Näringsdepartementet stödde Transportstyrelsens bedömning att regeringsuppdraget 
gällande funktionsbaserad bemanning ska avslutas utan ytterligare åtgärd.

Om detta hade trätt ikraft så hade det resulterat i att redaren själv fick avgöra vilken 
bemanning som behövs ombord på ett fartyg vid varje enskilt tillfälle. Seko sjöfolk 
har varit kritiska till förslaget då det sannolikt hade resulterat i ett minskat antal 
heltidsanställda i skärgårdstrafiken.

Däremot kunde Seko sjöfolk inte påverka utredningen när det gäller behörigheten för 
befäl. Vi påtalade i remissvaret, i likhet med Sjöbefälsförbundet, att Seko sjöfolk inte 
är positiva till att sänka behörigheter på befälssidan. Transportstyrelsen tog dock inte 
hänsyn till detta.
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Särskilda satsningar 2018–2021

Stärka Seko sjöfolk som organisation  
– ökad demokratisk delaktighet

Styrelsen arbetar ständigt med att utveckla Seko sjöfolks organisation och verksamhet. I 
enlighet med verksamhetsplanen 2018–2021 har vi under 2018 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 mål

sättningar. Här kommer en redogörelse av hur vi arbetat och vad vi gjort för att uppnå dessa.

Medlemsvärvning: Ett större och starkare Seko 

Antalet medlemmar redovisas under rubriken Ekonomi och medlemsantal 2018.
Seko sjöfolk deltog aktivt i Sekos medlemsvecka (vecka 16). En utbildning och kickoff 

arrangerades den 27 mars med förtroendevalda och personal. Det togs fram speciellt 
anpassat material för Seko sjöfolk. 

Totalt besökte Seko 500 arbetsplatser och träffade nästan 10 000 medlemmar. Seko 
sjöfolk hade målet att organisera minst en aktivitet i varje sektion. Sex av nio sektioner 
deltog på något sätt och 23 fartyg besöktes, samtliga inom skärgårds eller färjeavtalet. 
Totalt deltog sex anställda från Seko sjöfolk. Därtill deltog två personer från förbundet. 

Stärkt representation

”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

”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

”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
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”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

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. 

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 kontaktombud 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 har påbörjats under 
2018 med målet att bli klart under 2019.

För att underlätta kommunikationen mellan styrelsen och sektionsstyrelser, 
kontaktombud och anställda har styrelsen fattat beslut om att skicka ut relevant 
information om vad styrelsen och AU behandlat. 

Nya inkluderande arbetsformer

Under året har Seko sjöfolks styrelse startat en arbetsprocess för att ta fram en 
handlingsplan för jämställd representation, där målet om kompetensutveckling och 
utbildningsmaterial ingår. Fokus för arbetsprocessen är diskussion och insikter inom hela 
organisationen. 

Som ett led i detta fattade styrelsen beslut om att genomföra en enkätundersökning 
bland medlemmarna för att övergripande ta reda på medlemmarnas uppfattning i frågor 
som rör jämställdhet, både på den egna arbetsplatsen och inom det fackliga arbetet. 

Resultatet av enkäten har använts och kommer fortsatt att användas för att diskutera 
vilka åtgärder som krävs, och hur dessa ska genomföras i det vidare arbetet för att nå en 
jämställd representation i Seko sjöfolk. Bland annat behandlades resultatet av enkäten 
och deltagarnas idéer för åtgärder under en workshop på sjöfolkskonferensen, vilket ligger 
till grund för Seko sjöfolks handlingsplan för jämställd representation som 
styrelsen planerar att presentera våren 2019. 

Ett led i arbetsprocessen för att ta fram en handlingsplan för jämställd 
representation har också varit att öka kunskapen genom att ta del av andras 
erfarenheter. Bland annat besökte Jakob Wagner från Byggnads, med projektet 
”Stoppa machokulturen”, ett styrelsemöte och Johan Ingelskog från Kommunal 
var med på sjöfartskonferensen för att dela med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter av att arbeta för jämställdhet. 

Under 2018 antog Seko en etisk policy. Den som är anställd, har 
förtroendeuppdrag för eller arbetar på uppdrag åt Seko ska handla enligt 
dessa etiska regler. Reglerna inkluderar att förebygga, vara vaksam på och 
uppmärksamma samt rapportera brott mot reglerna. Seko sjöfolk har startat en 
process för att implementera den etiska policyn i organisationen som en del i 
arbetet för nya arbetsformer.
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2 Stärka den svenska sjöfarten – samverkan för en 
konkurrenskraftig och hållbar sjöfart

Initiativet för Blå Tillväxt

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 2018 har Blå tillväxt tagit fram en plattform 
bestående av en strategi och en politik för en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart. 

Huvudbudskapet 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 Tillsätta ett sjöfartsråd för framtidens sjöfart.

Med utgångspunkt i denna plattform har vi gemensamt kontaktat och träffat infrastruk
turministern och riksdagspolitiker i för oss relevanta utskott. 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. 

Under Almedalsveckan arrangerades det välbesökta och konstruktiva seminariet 
”Hur går det för sjöfarten efter valet?” där infrastrukturministern och ansvariga 
riksdagsledamöter deltog. En sjöfartsmiddag arrangerades av Blå tillväxt och gästades av 
cirka 40 personer som på olika sätt arbetar med sjöfart – politiker, redare och föreningar. 
Många nya kontakter skapades och andra fördjupades. 

Tillsammans med Föreningen Svensk sjöfart hölls även flertalet (sex st) enskilda möten 
med riksdagsledamöter i trafikutskottet eller andra för sjöfarten viktiga utskott, där de 
gemensamma förslagen till politiska åtgärder för att främja en konkurrenskraftig och 
hållbar sjöfart presenterades.

Ökad kunskap om sjöfolkets villkor

”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

”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

”Under 2018–2021 ska Seko sjöfolk öka kunskapen hos ansvariga politiker och 
myndigheter om sjöfolkets villkor genom att:

l Tillsätta en aktiv grupp för fackligpolitisk samverkan.
l Bilda opinion för politiska åtgärder som stärker sjöfolket. 
l Genomföra aktiviteter: Möten, seminarier och debatter.” Ur verksamhetsplanen
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Under 2018 har styrelsen beslutat att tillsätta en aktiv grupp för fackligpolitisk 
samverkan, kallad påverkansgruppen, vars huvudsyfte är att opinionsbilda för ökad 
kunskap om sjöfolkets villkor. 

Gruppens prioritering under det/de närmaste året/åren är en sjöfart utan sexuella 
trakasserier. Detta har bland annat gjorts inom ramen för #vågrätt, ett branschsamarbete 
för en sjöfart utan trakasserier där Seko sjöfolk är såväl representerade som drivande 
inom arbetsgruppen och styrgruppen. Seko sjöfolk arbetar för att sjöfartsbranschen ska 
ta fram en gemensam avsiktsförklaring mot trakasserier. Seko sjöfolk var också värd för 
det öppna #vågrättsseminariet den 30 augusti i Göteborg, där personer från alla delar av 
sjöfarten var inbjudna. 

Under Almedalsveckan var ett av våra mål att utveckla vårt nätverk och våra kunskaper 
inom arbetet för att förebygga och förhindra särbehandling och sexuella trakasserier. 
Seminarier arrangerade av flera aktörer, bland annat de fackliga aktörerna TCO och 
LO, rörande jämställdhetsarbete och arbete mot sexuella trakasserier besöktes under 
Almedalen. 

Under hösten 2018 har påverkansgruppen arbetat med att ta fram en checklista som 
stöd till förtroendevalda i arbetet mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 
Checklistan planeras vara klar våren 2019 och bygger på kunskaper och erfarenheter som 
vi bland annat fick kännedom om under Almedalsveckan, olika frågeformulär till såväl 
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rederiernas HRavdelningar som Seko sjöfolks huvudskyddsombud samt en workshop 
under sjöfolkskonferensen där deltagarna fick testa och ge synpunkter på ett utkast.

Under året har ett politiskt dokument för ”Rätt till god arbetsmiljö även till sjöss” tagits 
fram. Dokumentet syftar till att uppmärksamma riksdagspolitiker på problematiken kring 
skyddsombud och Transportstyrelsens brister. Huvudbudskapet är att förutsättningarna 
för en god arbetsmiljö idag skiljer sig åt mellan arbetsplatser till sjöss och på land, trots 
att svensk lagstiftning ska gälla överallt. Seko sjöfolk föreslår tre åtgärder för att rätten till 
god arbetsmiljö även ska omfatta sjöfolket.

l Låt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö omfatta sjöfarten.
l Garantera att Transportstyrelsen som har tillsynsansvar för arbetsmiljön till sjöss   

 har relevant kompetens och själva utför uppdraget. 
l Modernisera Fartygssäkerhetslagen och ge sjöfacken rätt att utse skyddsombud på   

 arbetsplatser ombord.

Under året valdes Jonas Forslind till vice ordförande i Maritimt forum, vars verksamhet 
ska fokusera på politiskt påverkansarbete, varuägardialog och medlemsnytta.

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:

l Remissyttrande om arbetsmiljö på fartyg TSF 201667 till Transportstyrelsen.
l Remissvar farledsavgifter till Sjöfartsverket.
l Fi2018/02823/S3 Reflektion på förändring av SINK 183dagarsregel till 
 Näringsdepartementet.
l Remiss: Promemorian Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet   

 på passagerarfartyg. Dnr N2018/04894/MRT till Näringsdepartementet.
l Regeringens proposition 2017/18:96 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk till   

 Socialdepartementet.
l Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:60)   

 om fartyg i inlandssjöfart till Transportstyrelsen.
l Remiss av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS   

 2010:174 om transport av last på fartyg till Transportstyrelsen.
l Remiss av ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2019 till   

 Transportstyrelsen.
l Remiss – synpunkter på European Maritime Single Window environment till   

 Näringsdepartementet.
l Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändring i mönstringsförordningen   

 (1984:831) N2018/02295/MRT till Transportstyrelsen.
l Remiss – Förordning om Ekobonussystem till Regeringskansliet.

Värna och utveckla den svenska modellen

Målsättningarna här rör samverkan. Samverkan inom arbetarrörelsen, den svenska 
sjöfartsnäringen och de internationella transportarbetarorganisationerna. Detta arbete 
har under 2018 skett fortlöpande i de olika forum som Seko sjöfolk verkar i. 

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.

”Under 2018–2021 ska Seko sjöfolk värna och utveckla den svenska 
arbetsmarknads modellen genom:

l Samverkan inom arbetarrörelsen.
l Samverkan inom den svenska sjöfartsnäringen.
l Samverkan inom de internationella transportarbetarorganisationerna.”
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Seko sjöfolk har mycket goda förutsättningar att samverka för schysta villkor, bland 
annat genom ordförande Kenny Reinholds förtroendeuppdrag i flera olika internationella 
organisationer och organ (se faktaruta). 

Stärka sjöfolket internationellt – schysta villkor på 
världshaven

Schysta arbetsvillkor på Östersjön

Under året har Seko sjöfolk tagit initiativ till en mindre Ferry Conference i Oslo för 
fackförbunden på färjorna om eventuella försämringar i det norska internationella 

Kenny Reinholds internationella förtroendeuppdrag 2018

NTF ordförande i sjöfolkssektionen och adjungerad 

till NTF:s styrelse (NTF står för Nordiska 

Transportarbetarefederationen)

Conference of Ten sammankallande/ordförande 

(Conference of Ten är ett samarbete 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 

Transportarbetarefederationen)

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)

ETF:s EU-kommitté ordförande

ITF, Sjöfolkssektionen ledamot (ITF står för 

Internationella Transportarbetarefederationen)

ITF, Fair Practice Committee ledamot i kommittén 

som styr FoC-kampanjen (Flag of Convenience) samt 

ledamot i dess styrkommitté

ITF, Automation Working Group deltagare

Svenska ITF:s samordningskommitté 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 trepartsmöten 

om bland annat sjöarbetskonventionen 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

”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 EUländernas 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

”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
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skeppsregistret (NIS). Denna Ferry Conference genomfördes den 6 september. Likaså 
tog Seko sjöfolk som organisation initiativ till en Conference of Ten för hamn och 
sjöfolksfackförbunden i Östersjöländerna i januari 2019.

Vi har samarbetat med norska sjömansunionen under året och var bland annat 
representerade på deras kongress. Under hösten mobiliserade Seko sjöfolk för att delta 
i norska sjömans unionens demonstration i Oslo den 27 november. Lyckligtvis blev den 
inställd då den norska regeringen till sist inte öppnade upp för att Color Line skulle kunna 
flagga om från det norska ordinarie fartygsregistret (NOR) till NIS. De paroller som togs 
fram inför den inställda demonstrationen kommer att användas i vårt fortsatta arbete för 
schysta villkor på Östersjön. 

Schysta villkor på färjan! 
– Facklig solidaritet till sjöss

Stå upp för sjöfolket! 
– Schyst konkurrens i färjetrafiken

Under 2018 har vi deltagit i förhandlingar för Stenas polska besättning samt träffat de tre 
polska sjöfackliga organisationerna i syfte att hitta gemensamma frågor att driva för allt 
sjöfolk i Östersjön.

Jämlika arbetsvillkor för sjöfolk inom EU

I augusti var Seko sjöfolk värd för ett möte i Stockholm tillsammans med finska 
sjömansunionen och estniska sjö och hamnarbetarfackförbundet, EMSA. Från Seko 
sjöfolk deltog representanter från sektionerna i Eckerö, Viking Line och Silja Line. 
Syftet med mötet var att skapa relationer och dialog på alla nivåer inom våra länders 
fackförbund och diskutera möjligheterna att bilda ett europeiskt företagsråd (European 
Works Council, EWC).

Lagen om europeiska företagsråd som bygger på ett EGdirektiv 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 EESområdet. Av de anställda måste dessutom minst 150 
finnas i vardera av två EESländer. 

Under hösten deltog representanter från Seko sjöfolk, bland annat sektionsordföranden 
för Eckerö, Viking Line, Silja Line och Stena Line i en EWCutbildning i Aten (Sectorial 
seminar on EWC). Ytterligare en utbildning är planerad och under 2019 planeras det för 
att lägga upp en strategi för att bilda minst ett EWC.

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold är vice ordförande i Maritima kommittén 
i Sociala Dialogen (SSDC, Sectoral Social Dialogue Committee) och har där drivit på 
samverkan mellan ETF och Europeiska gemenskapens redarförbund (ECSA).  

”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
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Fair Freight – för att fler företag ska ta socialt ansvar i transportledet

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold är ordförande i Nordiska Transportarbetare
federationens (NTF) sjöfolkssektion och adjungerad till NTF:s styrelse, och deltog därför 
under året i NTF:s kongress.

Under året som gått har möten med finsk ITFinspektör och Sjöfartsverket hållits 
angående upphandling av isbrytare och kollektivavtal ombord. 

Under hösten 2018 har vi lagt upp en plan för hur Seko sjöfolk ska delta i Europeiska 
Transportarbetarefederationens kampanj #fairtransport.

Under året blev Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold som ledamot i ITF:s Fair 
Practice Committee nominerad till ITF:s Fair Practice Committee Steering Group, som 
styr FoCkampanjen (Flag of Convenience). Kommittén beslutar bland annat om globala 
regler och riktlinjer för bekvämlighetsflaggade fartyg. 

Vidare deltog Kenny Reinhold som en av åtta representanter från Seko på ITF:s 
kongress. De 2 400 deltagarna behandlade ett 30tal motioner. Mest tid ägnades åt att 
behandla ITF:s huvudmotion som antogs med några ytterst små ändringar. Seko sjöfolk 
gav sitt stöd till det grekiska sjöfolksförbundets motion rörande förändringar i ett 
antal policys. Resultatet blev att 3–4 policys (som gäller i hela världen) ska ses över i en 
arbetsgrupp som nu ska bildas, för att till nästa kongress ta fram förslag om hur dessa kan 
uppdateras. Kenny Reinhold blev invald i Fair Practice Committee steering group.

Utöver detta har Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold som deltagare och 
representant deltagit i ILO:s trepartsmöten om sjöarbetskonventionen (Maritime Labour 
Convention, MLC) och Minimum Wage. Han deltog även i ITFveckan då samtliga sjö och 
hamnarbetarförbund hade möte i London.

Kenny Reinhold har även i sitt uppdrag deltagit i IMO Maritime Safety Committee i 
London. På mötet avhandlades digitalisering och automatisering.

”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
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Vår organisation
Seko sjöfolks styrelse

Arbetsutskott
Kenny Reinhold ordförande
Peter Skoglund vice ordförande
Chang Strömberg kassör
Jonas Forslind sekreterare

Ordinarie ledamöter
Andreas Westmark vice ordförande klubbsektion Eckerö
Björn Jonasson ordförande klubbsektion Wallenius
Bent BjörnNielsen ordförande klubbsektion Viking Line
Christer Engström ordförande klubbsektion Destination Gotland
Christer Lindgren kontaktombud Viking Supply Ships
Folke Matrosow ordförande klubbsektion Silja
Kenneth Österlund ledamot klubbsektion Skärgårdsbolaget
Mahmoud Sifaf ordförande klubbsektion Stena Line
Mats Lindgren vice ordförande klubbsektion ForSea
Ulf Nilsson ordförande klubbsektion TTLine

Ersättare
Daniel Holmgren vice ordförande klubbsektion Stena Line

Revisorer
Leif Arild Hansen

Emma Berglund

Valberedning
Ulf Norström (sammankallande)
Peter Larsson

Christer Sjökvist

Iris Svanbäck

Sammanträden
Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda sammanträden.

Styrelsebeslut i korthet
Ökad kunskap om sjöfolks villkor

Styrelsen beslöt att tillsätta en fackligpolitisk samverkansgrupp som benämns 
”Påverkansgruppen”.

Anställningsformer

Varje sektion ska månadsvis inhämta, från respektive rederi, uppgifter kring 
anställningsformer.

Sekretess kring läkarintyg 

Styrelsen beslöt utreda rättsläget kring sekretessen om läkarintyg och provsvar med 
mera.

Entreprenörsklausulen

Styrelsen beslöt att ta fram ett förslag till förhandlingsprotokoll, för att reglera 
hanteringen av entreprenörer ombord i fartygen.
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Representation, medlemskap och stiftelser
Representation
Seko sjöfolk har under 2018 varit representerad i följande organisationer:
Akassans representantskap

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljörådet)

Folksam/Sekos centrala försäkringskommitté

Folksam/Sekos lokala försäkringskommitté i Skåne, Stockholm och Västra Götaland

IMO (expert och delegat i ITF:s sjöfolkssektions Maritime Safety Committee)
INSJÖ (kritiska händelser och incidenter i samband med drift av och arbete på fartyg)
Prevent (arbetsgivarnas och arbetstagarnas utvecklingsorgan i arbetsmiljöfrågor)
Samråd YTC Lindholmen (skolutbildning sjöfartsgymnasiet)
Sekos förbundsstyrelse

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd (SAN) (arbetsmiljöfrågor till sjöss)
Sjöfartens Arbetsmiljöstiftelse (SAMS) (bidrag till SAN)
Sjöfartens Nationella Samrådsorgan (SJÖNS) (framtidsfrågor till sjöss)
Sjömansservice

Statens Haverikommission

Stiftelsen Göteborgs Sjöfartshotell

Stiftelsen Malmö 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 Stockholm, LO Skåne, LO Trelleborg

Befäl på Sekos avtalsområde

Styrelsen beslöt undersöka omfattningen och arbeta fram ett förslag till framtida 
hantering.

Handlingsplan för jämställd representation

Styrelsen beslöt starta upp arbetet med att ta fram en handlingsplan för jämställd 
representation som beräknas beslutas i början av 2019.

Digital pärm 

En ”digital pärm” med facklig information och nyheter till förtroendevalda i Seko sjöfolk 
där lagar, avtal och policys mm skall tas fram. 

Organisering och rekrytering 

En grupp för organisering & rekrytering bildades med representanter från 
klubbsektionerna.

Skyddsombud

Styrelsen beslöt att val till skyddsombud skall ske av sektionerna.  

Läkarintyg för sjöfolk

Styrelsen beslöt förhandla fram en överenskommelse med SARF angående hantering av 
läkarintyg/friskintyg.

Hedersnål
Under 2018 har 34 st 25årsnålar och 24 st 40årsnålar delats ut till medlemmar. Sedan 
2015 har styrelsen aktivt skickat ut hedersnålar, istället för att medlemmar som tidigare 
ska ansöka om nål.
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Lokal facklig organisation

Ordförande i sektioner
Vid årets slut var följande personer ordförande i Seko sjöfolks sektioner: 
Sektion Destination Gotland

Christer Engström ordförande 

Sektion Eckerö

Fabian Westerlund ordförande

Sektion ForSea

Titti Cavalli De Lonti ordförande 

Sektion Stena Line

Mahmoud Sifaf ordförande 

Sektion Skärgårdsbolaget 

Eric Ekblom ordförande 

Sektion TTLine

Ulf Nilsson ordförande

Sektion Silja Line

Folke Matrosow ordförande 

Sektion Viking Line

Bent BjörnNielsen ordförande 

Sektion Wallenius Marine

Björn Jonasson ordförande 

Medlemskap
Under året som gått har Seko sjöfolk varit medlem eller engagerad i följande 
organisationer och arrangemang:
Sjöfartsforum

Fonus

Riksbyggen

HSB

Kulturhuset Vingen

Hyresgästföreningen

Spanienfrivilliga

Folkteatern

Gillets konstförening

Sjöfartens Kultursällskap

Stiftelsen Seko sjöfolks fond för långtidssjuka

Stiftelsen Seko sjöfolks internationella solidaritetsfond

Stiftelsen Seko sjöfolks kulturstipendiefond
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Tryck: Billes Tryckeri, Mölndal, 2019
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