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Innehåll

Seko sjöfolk är en klubb inom Seko – Service och kommunikationsfacket som samlar 

sjöfolksbranschen. 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, cateringvärd, 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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Nu är vi verkligen mitt i det. Mitt i arbetet med att uppnå målsättningarna i den treåriga 
verksamhetsplanen som antogs av repskapet 2018. Även om vi självklart gör insatser inom 
alla de tre satsningarna som verksamhetsplanen pekar ut, så har vi under det senaste året 
ägnat mycket tid åt den som rör ökad demokratisk delaktighet och att stärka Seko sjöfolk 
som organisation. 

Medlemsvärvning och organisering för att vi ska bli större och starkare är ju egentligen 
en kärnverksamhet som vi gör dagligen. Men nu vi har också intensifierat det arbetet 
genom att vi inte bara har medverkat i Sekos ”medlemsvecka” på våren, utan även har 
genomfört egna ”medlemsveckor” i sektionerna under hösten. 

Samtidigt måste jag erkänna att medlemsvärvning, liksom politisk påverkan och 
samverkan med såväl andra sjöfartsaktörer som internationella fackförbund, är en sak 
som jag tycker mig behärska och som jag känner mig hyfsat säker i att göra. Den största 
utmaningen för mig personligen, det senaste året, har handlat om den prioriterade frågan 
om jämställdhet, där vi som organisation måste prova oss fram. Och jag ska inte sticka 
under stol med att när det kommer till makt och arbetskulturer så blir intressekonflikterna 
synliga, också i vår egen organisation. Vi vet till exempel att när det nomineras flera och 
nya personer till ett förtroendeuppdrag som samma person tidigare har haft under lång 
tid, då blir det personligt, även om det inte ska vara det. 

Samtidigt behöver vi visa att vi menar allvar. Ett förtroendeuppdrag är inte en anställning 
eller tjänst. Det bygger på den demokratiska tanken om att en person får ett tidsbegränsat 
förtroende av medlemmarna för att arbeta med det som medlemmarna anser vara viktigt.

Och det är just därför vi vare sig kan, får, vill, eller ska exkludera nästan 40 procent 
av våra medlemmar – alltså kvinnorna. I sektionsstyrelserna ser det bra ut, där är 
andelen män bland ledamöterna ungefär samma som bland medlemmarna. Men när 
det gäller ordföranden och Seko sjöfolks styrelse och arbetsutskott är vi män starkt 
överrepresenterade.

Under 2019 tog Seko sjöfolk fram en handlingsplan för jämställd representation och 
arbetet fortsätter nu med att uppfylla målen i den. Ändå får vi inte glömma att det är 
medlemmarna som väljer vem de vill ska ha deras förtroende. Förtroende vinns inte 
vid ett enda val, det behöver förtjänas varje dag. Min förhoppning är därför att vi som 
organisation i framtiden kommer att ha flera nominerade av olika kön vid varje val. 
Inklusive valet till ordförande för Seko sjöfolk.  

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.

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 2019.

Ordförande har ordet

Inledning
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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
Bent Björn-Nielsen ordförande sektion Viking Line
Katrina Jakobsson ordförande sektion Destination Gotland
Björn Jonasson ordförande sektion Wallenius
Christer Lindgren kontaktombud Viking Supply Ships
Mats Lindgren vice ordförande sektion ForSea
Folke Matrosow ordförande sektion Silja Line
Ulf Nilsson ordförande sektion TT-Line
Mahmoud Sifaf ordförande sektion Stena Line
Andreas Westmark vice ordförande sektion Eckerö
Kenneth Österlund ledamot sektion Blidösundsbolaget

Ersättare
Daniel Holmgren vice ordförande sektion Stena Line

Revisorer
Leif Arild Hansen

Emma Berglund

Valberedning
Ulf Norström (sammankallande)
Peter Larsson

Iris Svanbäck

Sammanträden
Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda sammanträden.

Hedersnål
Under 2019 har 61 st 25-årsnålar och 34 st 40-årsnålar delats ut till medlemmar. Sedan 
2015 har styrelsen aktivt skickat ut hedersnålar, istället för att medlemmar som tidigare 
ska ansöka om nål.

Representation
Seko sjöfolk har under 2019 varit representerad i följande organisationer:
A-kassans representantskap

A-kassans styrelse

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljörådet)

Folksam/Sekos centrala försäkringskommitté

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

Representation, medlemskap och stiftelser
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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)
Maritimt Forum

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

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

Folkteatern

Fonus

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

Organisera och rekrytera medlemmar

Som branschklubb 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 
instruktioner för sektion inom Seko sjöfolk. Alla delar av vår fackliga organisation har 
ansvar för och ska vara en del i det gemensamma arbetet för att uppnå våra mål.

Medlemsvärvning

Seko sjöfolks rekryterings- och organiseringsgrupp har under 2019 fortsatt arbetet 
med att öka organisationsgraden och stärka den fackliga medvetenheten inom kollektivet. 
Gruppen har tagit fram en strategi för hur den kan hjälpa sektionerna med det fortsatta 
arbetet med organisering såväl som rekrytering. 

Samtliga sektioner i Seko sjöfolk deltog i Sekos medlemsvecka med en rad olika 
aktiviteter. Seko sjöfolk arrangerade även i slutet av 2019 egna medlemsaktiviteter under 
november och december. 

Medlemsvärvning är en prioriterad satsning. Mer om årets arbete inom detta område 
finns att läsa under rubriken ”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



SEKO SJÖFOLKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019    SID 7

Besöka arbetsplatser

Under 2019 har besök på följande fartyg och arbetsplatser som saknar kontaktombud 
eller sektion skett: 

Medlemsutbildning Eckerö

1–3 oktober, Stockholm (24 deltagare)

Medlemsutbildning Stena Line

14–16 maj, Karlskrona (16 deltagare)
19–21 november, Karlskrona (19 deltagare)

Medlemsutbildning Destination Gotland

27–29 mars, Visby (21 deltagare)
19–21 november, Visby (20 deltagare)

Medlemsutbildning Viking Line

24–26 september, Stockholm (16 deltagare)

Medlemsutbildning Skärgård

3–5 december, Stockholm (16 deltagare)

Grundläggande förtroendevald-

  utbildning (GFU)

21–24 maj, Göteborg (19 deltagare)

Fartygsmiljöutbildning steg 1 (FAM 1)

9–12 april, Göteborg (11 deltagare)
12–15 november, Göteborg (18 deltagare) 

Fartygsmiljöutbildning steg 2 (FAM 2)

16–20 september, Göteborg (14 deltagare)

Utbildning förhandlingsteknik  

för förtroendevalda kvinnor

5–7 november, Göteborg (13 deltagare)

EWC-utbildning

18–19 februari, Stockholm (8 deltagare)

Övrig utbildning

Ett flertal medlemmar har genomgått  tvär 
fackliga utbildningar genom förbundet eller 
LO:s försorg, såsom Insikter, Arbets rätt, Det 
svåra samtalet, Retorik och Vald på jobbet.

l Furetank Fure Ven 
l Furetank Thun Venern
l Göteborg Bunker AB M/T Ängön
l Rederi AB Ballerina rederiets pendelbåtar

l Rederi AB Älvtank M/T Ramanda
l Sjöfartsverket isbrytarna Atle, Ymer, Frej  
 och Ale
l Öckerö seglande gymnasium T/S Gunilla

”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 2019 har Seko sjöfolk gjort besök på Sjömansskolan i Stockholm, Öckerö 
Seglande Gymnasium och Lindholmens Tekniska Gymnasium. Vi har även hållit föredrag 
på Riksstudiedagarna som samlar samtliga gymnasieskolor och högskolor med inriktning 
mot sjöfart.

Utbildningar

Under 2019 har följande utbildningar genomförts:
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Kommunikation

Sjömannen och sjomannen.se

Medlemstidningen i pappersform och den digitala versionen på sjomannen.se lever i 
symbios. Vissa artiklar publiceras endast på webben och mycket material publiceras både 
där och i den tryckta tidningen. 

Pappersversionen av Sjömannen utkom under 2019 med sex nummer. På sjomannen.se 
publicerades det under året 198 artiklar.

Hemsidan sjofolk.se

Här finns medlemsinformation om utbildningar, försäkringar, medlemsavgifter och 
kontaktuppgifter. Hemsidan har under året uppdaterats kontinuerligt med nyheter som 
är relevanta för medlemmar. Sedan hösten 2019 finns kontaktuppgifter även till lokala 
förtroendevalda på hemsidan. 

Sociala medier

Facebook är organisationens huvudplattform i sociala medier. Instagram används också 
ofta och emellanåt används Youtube som komplement. 

Seko sjöfolks sida på Facebook hade i slutet av året 2 114 följare, vilket är en ökning 
med 100 personer jämfört med året innan. Förutom inlägg om den fackliga verksamheten 
gjordes inlägg om artiklar som publicerats på sjomannen.se. Vid några tillfällen under 
året har det även delats inlägg från andra fackliga organisationer samt andra mediers 
nyhetsartiklar som berört sjöfart. 

Seko sjöfolks sida på Instagram hade vid årsskiftet 521 följare. Det är en ökning med 
cirka 20 procent jämfört med föregående år. 

Under 2019 publicerades fem filmer på Seko sjöfolks Youtubekanal: en informations
film om poolavtalet samt fyra filmer som gjordes i samband med reportage för 
Sjömannen. 

Nyhetsbrev

Under 2019 skickades det ut fem nyhetsbrev till de cirka 3 800 medlemmar som Seko 
sjöfolk har e-postadress till.

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

Ur verksamhetsplanen
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Seko sjöfolk har under verksamhetsåret tecknat kollektivavtal med ett antal nya 
entreprenörer på avtalsområdet. Under 2019 har vi även reviderat och implementerat 
poolavtalet för fler rederier. I mitten av november 2019 hölls avtalskonferens i Göteborg. 

Det har även tillkommit företag med kollektivavtal genom att företagen gått med i 
arbetsgivarorganisationerna Almega samt Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Träffa och upprätthålla kollektivavtal

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 34 flaggor som räknas som bekvämlighetsflaggor.

Vid årsskiftet 2019/2020 hade vi 59 aktiva internationella avtal. I Sverige finns för 
närvarande fyra ITF-inspektörer. Två är anställda i Transportarbetareförbundet och två i 
Seko. Under 2019 gjordes 239 inspektioner på fartyg med bekvämlighetsflagg. 

Under 2019 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.

Eftersom vi har ett treårigt kollektivavtal som sträcker sig till våren 2020 har detta 
arbete inte varit aktuellt under 2019.

Under 2019 har vår särskilda satsning på ökad demokratisk delaktighet varit 
prioriterad. Styrelsen har tagit fram en handlingsplan för jämställd representation med 
aktivitetsmål om till exempel utbildning av alla sektionsstyrelser, en särskild utbildning 
i förhandlingsteknik för förtroendevalda kvinnor, förutsättningar för ett nätverk för 
kvinnor inom organisationen och prioritering av frågor som rör jämställd arbetsmiljö. 

En närmare beskrivning redovisas under rubriken ”Stärka Seko sjöfolk som organi-
sation” och i dokumentet ”Uppdaterad handlingsplan för jämställd representation 2020” 
finns en fullständig redogörelse av resultat och delmål för 2019 samt nya delmål för 2020.

”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
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Arbetsmiljö

Liksom tidigare år har Seko sjöfolk under 2019 uppmanat sektionerna att aktivt 
stötta skyddsombuden i sina roller och att 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.

Under året har många arbetsgivare gjort snäva tolkningar av Transportstyrelsens nya 
funktionsregelverk rörande boendemiljö för fartyg i nationell sjöfart. Detta har resulterat 
i förhandlingar mellan parterna främst när det gäller hyttstorlek och rätten till egen dusch 
och toalett. I vissa delar har det gjorts avkall på hyttstorleken med anledning av den 
försämrade lagstiftningen. 

Transportstyrelsen har under året tagit fram en ”Vägledning för systematiskt arbets-
miljöarbete för sjöfarten”. Den beskriver roller, ansvar och moment som ska ingå i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt de krav som ställs i lagar, förordningar och 
föreskrifter. Seko sjöfolk har tillsammans med Sjöbefälsföreningen, Föreningen Svensk 
Sjöfart och Sjöfartens Arbetsgivareförbund beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på innehållet i dokumentet. Detta har skett inom ramen för de trepartsmöten (mellan 
myndigheten, arbetsgivare och fackförbund) som ägt rum under året. 

Där har även andra frågor som rör rätten till god arbetsmiljö till sjöss behandlats, 
till exempel Transportstyrelsens rapport ”Sjömännens arbets- och levnadsvillkor”, 
som utreder två dimensioner av sjömännens arbets- och levnadsvillkor, samt den 
viktiga frågan om att fackförbunden ska ha rätt att utse skyddsombud som föreskrivs i 

”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

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 en av våra särskilda satsningar och det vi har gjort under 2019 beskrivs 
närmare under rubriken ”Stärka den svenska sjöfarten”. 

Vi samverkar till exempel inom ramen för Blå Tillväxt med Svensk sjöfart och 
Sjöbefälsföreningen kring att politiskt uppmärksamma betydelsen av en svensk sjöfart 
med schysta villkor samt att inom internationella transportarbetarorganisationer och 
med andra sjöfackförbund samverka för att alla fartyg, oavsett flagg och manskapets 
nationalitet, ska ha goda arbetsvillkor och anständiga arbetsförhållanden.

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

arbetsmiljölagens kapitel 6, inklusive möjligheten att praktisera systemet med regionala 
skyddsombud (RSO). 

Skyddsombud har en nyckelroll i den svenska modellen om samverkan mellan 
arbetsmarknadens parter och därför ska en lokal arbetstagarorganisation ges laglig rätt 
och möjlighet att utse skyddsombud ombord på fartyg likt arbetsmiljölagens regler. 

Den 1 augusti 2019 trädde äntligen Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och 
social arbetsmiljö (OSA) i kraft och började gälla även för sjöfarten. Drygt tre år efter att 
den började gälla iland. Att detta skulle ske har varit en prioriterad fråga för Seko sjöfolk. 
Den nya föreskriften syftar till att göra regler om psykisk ohälsa i arbetslivet enklare att 
följa och de tidigare rekommendationerna som rör arbetets organisation har omvandlats 
till bindande föreskrifter. 

Inom Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, SAN, vars främsta syfte är att bidra till en 
tryggare och säkrare arbetsmiljö ombord, har Seko sjöfolk varit med och reviderat och 
digitaliserat arbetsmiljömanualen för sjöfart, som tidigare bara funnits i pärmformat. 
Detta gör den mer lättillgänglig.

Under året har Seko sjöfolk genom LO-TCO Rättskydd drivit ett ärende rörande dubbel -
boende för säsongsanställd personal. Ärendet gällde Transportstyrelsens icke tids-
begränsade dispens samt Sekos rätt att vara part i målet. Vi vann domen i kammarrätten 
som då överklagades till högsta förvaltningsdomstolen. Talan drogs dock tillbaka efter 
en förlikning. Om vi hade förlorat målet skulle det i fortsättningen ha blivit svårt att från 
fackligt håll driva frågor gällande bostadskungörelsen, vilket i sin tur hade försvårat vårt 
arbete för goda levnadsvillkor ombord. Därför var frågan principiellt viktig.

Seko sjöfolk har inom detta område fokuserat på frågor som rör sexuella trakasserier 
och kränkande särbehandling, bland annat genom att ta fram handboken ”Jobba aktivt – 
vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier”.
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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 2019 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 mål.

Medlemsvärvning: Ett större och starkare Seko 

Antalet medlemmar redovisas under rubriken Ekonomi och medlemsantal 2019.
Seko sjöfolks styrelse beslutade 2018 att grunda en ny rekrytering och organiserings-

grupp som ska arbeta över hela branschen för att öka organisationsgraden och stärka den 
fackliga medvetenheten inom kollektivet. Vidare vill gruppen allmänt öka kunskapen om 
värdet av det fackliga medlemskapet och medverka till att Seko sjöfolk blir bättre på att 
informera om och lära ut vad vi gör och vill. Gruppen består av 16 representanter från nio 
olika rederier. 

Rekryterings- och organiseringsgruppen ska utefter behov bistå och hjälpa sektionerna 
med det fortsatta arbetet med organisering såväl som rekrytering. Gruppen ska även 
organisera arbetsplatser som idag saknar sektion. 

Seko sjöfolk deltog aktivt i Sekos medlemsvecka (vecka 19). Totalt träffade Seko nästan 
10 000 medlemmar. Samtliga Seko sjöfolks sektioner arrangerade aktiviteter och totalt 
under veckan besöktes 26 fartyg, över 500 samtal fördes och 14 nya medlemmar värvades 
på plats. Såväl förtroendevalda som anställda deltog i aktiviteterna.

Under november och december 2019 genomförde Seko sjöfolk ytterligare medlems-
aktiviteter där sektionerna själva planerade vilka dagar aktiviteter skulle genomföras. 
Fokus låg på att rekrytera till vår medlemsutbildning och en särskild flyer trycktes för 
detta ändamål. Samtliga sektioner genomförde fartygsbesök och aktiviteter.

”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
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”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

 Stärkt representation

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 ska viktiga och relevanta uppgifter och fakta samlas 
på ett och samma ställe. Styrelsen har därför fattat beslut om att ta fram en digital ”pärm” 
med olika mappar, strukturerat utifrån innehåll och målgrupp. Pärmen kommer att vara 
tillgänglig för förtroendevalda, sektioner 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 påbörjades under 2018 med målet att 
bli klart under 2019. Detta har tyvärr blivit försenat då vi avvaktar beslut om digital 
plattform från Seko.

Nya inkluderande arbetsformer

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:

l Ledarskap (mål, planer och budget, uppföljning och utveckling)
l 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)

Resultatet för och uppföljning av delmålen för 2019 finns redovisat i ”Uppdaterad 
handlingsplan för jämställd representation 2020” tillsammans med delmål i form av 
aktiviteter för kommande år. Exempel på delmål som uppnåtts är följande:  

”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
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l Att såväl klubbstyrelsen som samtliga sektionsstyrelser och anställda deltagit i ett   
 utbildningstillfälle om jämställdhetsarbete.

 – Den 25 april 2019 genomfördes utbildningen ”Att göra jämställdhet” i    
 klubbstyrelsen. Därefter genomfördes utbildningen i sin helhet eller utvalda delar   
 av den om minst 1,5 timme i fem av nio sektionsstyrelser under 2019. Övriga fyra   
 sektionsstyrelser planerar att genomföra utbildningen under januari/februari 2020.   
 Då en del av hela utbildningen hölls på sjöfolkskonferensen i november 2019 har   
 även Seko sjöfolks anställda deltagit i ett utbildningstillfälle.

l Att såväl klubbens valberedning som samtliga sektioners valberedningar deltagit i   
 utbildningstillfälle om jämställdhetsarbete. 

 – Seko sjöfolks valberedning deltog i utbildningstillfället som hölls under sjöfolks-
 konferensen 2019 och de sektioner som har valberedningar har bjudit in eller   

 kommer att bjuda in dessa till utbildningstillfället som hållits eller planeras att   
 hållas i sektionsstyrelsen.

l Att en förhandlingsutbildning för kvinnor som är förtroendevalda genomförts.
 – ”Att skapa handlingsutrymme”, en utbildning i förhandlingsteknik som riktade sig  

 till förtroendevalda kvinnor inom Seko sjöfolk, hölls den 5–7 november 2019   
 i Göteborg. Den genomfördes som en pilotutbildning med en grupp av deltagare som  
 representerar olika delar av organisationen. Utbildningen har utvärderats och   
 kommer att anpassas efter ”pilotdeltagarnas” behov och önskemål.

l Att skapa förutsättningar för att starta ett nätverk för förtroendevalda kvinnor.
 – Seko sjöfolk mottog LO:s feministiska stipendium för bildandet av ett nätverk för   

 kvinnor. En enkätundersökning bland Seko sjöfolks medlemmar som är kvinnor  
 har genomförts för att undersöka behov och önskemål om nätverkets former och   
 aktiviteter. Under utbildningen i förhandlingsteknik genomfördes en workshop där   
 nätverket döptes till Sjöstjärna och beslut togs att det inte enbart skulle rikta sig till   
 förtroendevalda utan till alla medlemmar som definierar sig som kvinnor eller icke 
 binära. Med utgångspunkt från workshopen har nätverket nu startats och    
 administreras som en grupp på Facebook. En första nätverksträff är planerad till den  
 14 januari 2020 i Stockholm på temat arbetsmiljö. Träffen finansieras delvis genom   
 stipendiepengarna.

l Tagit fram en checklista som stöd för förtroendevalda i arbetet mot sexuella   
 trakasserier och kränkande särbehandling.  

 – Seko sjöfolks påverkansgrupp har tagit fram en handbok ”Jobba aktivt – vägled-   
 ning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier” som riktar sig till   
 fackligt förtroende valda, skyddsombud och medlemmar. Handboken lanserades   
 i augusti 2019 och har behandlats i form av workshops på HSO-konferensen i oktober  
 och sjöfolkskonferensen i november 2019. Den har också skickats ut till alla sektioner  
 samt rederier, LO-förbund och andra intressenter.

I den av Seko sjöfolks styrelse antagna ”Uppdaterad handlingsplan för jämställd 
representation 2020” finns en fullständig redogörelse av resultat och delmål för 2019 samt 
nya delmål för 2020.
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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 2019 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. Under hösten gjorde parterna inom 
Blå Tillväxt en omprioritering av sina tre frågor och lyfte upp frågan om att ersätta 
stämpelskatten med en stämpelavgift.

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. 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. 

I början av 2019 arrangerade vi ett fartygskalas för det hundrade stödberättigade 
fartyget där infrastrukturminister Tomas Eneroth talade.

”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
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Under Almedalsveckan arrangerade Blå Tillväxt seminariet ”Bra för miljön, jobben 
och tillväxten – hur får vi ännu fler svenskflaggade fartyg?” där riksdagsledamöter ur 
trafikutskottet medverkade. Tillsammans med Föreningen Svensk sjöfart hölls även 
flertalet (sju stycken) enskilda bokade 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.

Vi pratade även med många andra politiker och beslutsfattare i anslutning till den 
Maritima Mötesplatsen och andra seminarier.

Ökad kunskap om sjöfolkets villkor

Under 2018 beslutade styrelsen att tillsätta en aktiv grupp för facklig-politisk 
samverkan, kallad påverkansgruppen, vars huvudsyfte är att opinionsbilda för ökad 
kunskap om sjöfolkets villkor.

Påverkansgruppen som bildades 2018, har under 2019 prioriterat en sjöfart utan 
sexuella trakasserier. Detta har bland annat gjorts inom ramen för #vågrätt, ett 
branschsamarbete för en arbetsmiljö i världsklass och en nolltolerans mot trakasserier 
och kränkande särbehandling inom sjöfarten. Seko sjöfolk har varit såväl representerade 
som drivande inom arbetsgruppen och styrgruppen, bland annat med att ta fram den 
avsiktsförklaring som under våren 2019 undertecknades av de medverkande aktörerna.

I avsiktsförklaringen förbinder sig samtliga parter att de, utöver lagkraven i för deras 
verksamhet tillämpliga delar, ska:

l Genomföra utbildningar och kurser med syfte att skapa en god arbetsmiljö samt en   
 systematisk uppföljning av utbildningsinsatser.

l Långsiktigt delta i det branschöverskridande arbetet som går under namnet  
 Vågrätt. Fokus i arbetet bör ligga på långsiktiga, förebyggande åtgärder riktade mot   
 arbetsplatsen och arbetets organisation.

l Tydligt ta ställning för att social hållbarhet är en nyckel till framtida framgång.
l Aktivt verka för att medarbetare och chefer samverkar inom branschen i frågor enligt  

 syftet i avsiktsförklaringen.
l Verka för att det bedrivs forskning och kunskapshöjande åtgärder inom syftet för   

 avsiktsförklaringen.
l Dela med sig av goda exempel och erfarenheter som bedrivits inom området till   

 andra organisationer.

Inom ramen för #vågrätt-samarbetet arrangerades två öppna seminarier där såväl 
förtroendevalda som anställda från Seko sjöfolk deltog. Under hösten 2019 blev Seko 
sjöfolk inbjudna att tillsammans med Svensk sjöfart berätta om #vågrätt-samarbetet på 
Norska sjömansunionens kvinnokonferens.

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. Vi 
deltog på ett antal seminarier som bland annat arrangerades av LO och dess förbund. 

Redan under 2018 påbörjade påverkansgruppen arbetet med att ta fram en ”checklista” 
som stöd till förtroendevalda i arbetet mot sexuella trakasserier och kränkande 

”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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särbehandling. Detta utvecklades till en handbok ”Jobba aktivt – vägledning vid 
kränkande särbehandling och sexuella trakasserier” som blev klar under våren 2019. 
Handboken, som finns i både tryckt och digitalt format, har fått god spridning både inom 
och utanför Seko sjöfolk. Den går att beställa från Sekos trycksaksbutik.

Under året omarbetades det tidigare dokumentet ”Rätt till god arbetsmiljö även till sjöss” 
för att tydliggöra Seko sjöfolks förslag till åtgärder som lösning på problematiken kring 
skyddsombud och Transportstyrelsens brister. 

I det nya dokumentet ”Politik för en god arbetsmiljö” efterlyser Seko sjöfolk 
politisk handlingskraft och säger: Trots att arbetsmiljölagstiftningen ska gälla på alla 
arbetsplatser i Sverige ser det inte ut så idag. Förutsättningarna för en god arbetsmiljö är 
betydligt sämre om du jobbar till sjöss än på land. Skälen till detta är två – att det råder 
betydande brister i Transportstyrelsens tillsynsansvar och att lagstiftningen är omodern 
vad gäller arbetsmiljön inom sjöfarten. Det krävs aktiva politiska åtgärder för att komma 
tillrätta med detta. Därför föreslår Seko sjöfolk att riksdag och regering ska göra följande: 

l Låt Arbetsmiljöverket ha tillsynsansvar för arbetsmiljön för alla arbetsplatser,   
 oavsett om de är iland eller till sjöss. 

l Modernisera Fartygssäkerhetslagen och ge sjöfacken rätt att utse skyddsombud på   
 arbetsplatserna ombord. 

Vår politik för en god arbetsmiljö har även formulerats i publicerade debattartiklar och 
behandlats i kontakt med och på möten med riksdagspolitiker från olika partier. Det har 
bland annat resulterat i två enskilda motioner från Socialdemokraterna inlämnade till 
riksdagen under Allmänna motionstiden.  

Seko sjöfolks sekreterare Jonas Forslind är invald som vice ordförande i Maritimt forums 
styrelse, vars verksamhet ska fokusera på politiskt påverkansarbete, varuägardialog och 
medlemsnytta. Seko sjöfolk deltog även i Donsö Shipping Meet den 3–4 september 2019 
som är den största sjöfartsmässan i Sverige. Mässan äger rum vartannat år och lockar 
nära 2 000 personer till Donsö under två dagar.

Följande remisser har besvarats av förbundet i samarbete med Seko sjöfolk:
l Radioutrustning på fartyg TSF 2019-78, Transportstyrelsen
l Utvärdering av promillegränsen för sjöfylleri Ju2019/03808/L5, Justitiedepartementet
l MLC fiske, Transportstyrelsen
l Farledsavgifter 19-03047, Sjöfartsverket
l Lotsavgifter 19-03048, Sjöfartsverket
l Ändringar i behörigheter TSF 2019-58
l Remiss av föreskrift om passagerartrafik inre resa TSF 201927

Värna och utveckla den svenska modellen

Målsättningarna här rör samverkan inom arbetarrörelsen, den svenska sjöfarts-
näringen och de internationella transportarbetarorganisationerna. Detta arbete har 
under 2019 skett fortlöpande i de olika forum som Seko sjöfolk verkar i samt under 
Almedalsveckan. 

”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.”

Ur verksamhetsplanen
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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

I januari 2019 ägde det första Conference of Ten rum i Gdansk, med 44 deltagare 
från nio länder. Det bildades en arbetsgrupp kring Atenpolicyn i Östersjön för att ta 

Kenny Reinholds internationella förtroendeuppdrag 2019

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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fram förslag till hur vi gemensamt ska agera vid olika situationer där flera flaggor och 
besättningar är inblandade. Förslaget ska läggas fram på nästa möte 2020. 

Seko sjöfolk samarbetar även med sjö-och hamnfackförbunden i Östersjön kring enskilda 
frågor och händelser. Till exempel har vi haft möte med den ryska sjömansunionen, 
det estniska sjö och hamnarbetarfackförbundet och den finska sjömansunionen 
angående fartyget Princess Anastasia. Vi har även varit i kontakt med den för fartyget 
aktuella fackföreningen i Italien om att vi vill bidra till att det nuvarande avtalet följer 
Atenpolicyns principer. 

Ett annat exempel är att vi har haft möte med de tyska och polska sjöfacken angående 
nytt fartyg på TT-linjen. Det bidrog till ett gemensamt ställningstagande om att när det 
kommer nya fartyg i Östersjön så ska avtal ses över och vi ska inte per automatik släppa 
igenom TCC-avtal. Detta innebar bland annat att en matros på TT-lines nya fartyg får 
2 200 dollar i månaden istället för 1 500 dollar i månaden.

Jämlika arbetsvillkor för sjöfolk inom EU

Seko sjöfolk arbetar aktivt för att få igång det koncernfackliga arbetet i Tallink-Silja, 
Rederi Eckerö och Viking Line och har därför under 2019 fördjupat samarbetet med 
finska sjömansunionen och estniska sjö och hamnarbetarfackförbundet, EMSA. En rad 
möten och utbildningar har hållits i syfte 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 företags-
råd 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 EESländer. Företagsråd inom sjöfarten har hittills varit ovanliga 
och än så länge är det bara Stena Line som har det. 

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 Europeiska Transportarbetarefederationen (ETF) och Europeiska 
gemenskapens redarförbund (ECSA). 

Under hösten 2019 anordnade ETF ett möte om Fair Shipping med arbetsgivarna 
(ECSA) och ett antal politiker om European Maritime Space, ett initiativ för att utveckla 
och stärka den europeiska sjöfarten. 

Syftet är att EU ska ha ett sjöfartsstöd med politiska krav om att det också ska ge fler 
jobb med schysta villkor, dvs fartyg med EUflaggor och europeiskt sjöfolk som arbetar 
under schysta villkor. Flera enskilda svenska rederier var positiva till detta och Seko 
sjöfolk kommer därför att fortsätta föra en dialog med dem om att de också ska påverka 
ECSA i denna fråga.

”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

Som ordförande i sjöfolkssektionen och adjungerad till Nordiska 
Transportarbetare federationens (NTF) styrelse har Kenny Reinhold deltagit både i 
uppdragens möten och på NTF:s Cross sektorial seminarium om medlemskap och 
lobbying som hölls i Stockholm.  

Seko sjöfolk deltog i Europeiska Transportarbetarefederationens (ETF) kampanj 
Fair Transport week. Från den 22 mars 2019 arrangerade fackförbund från många 
europiska länder olika aktiviteter som avslutades med en gemensam manifestation 
i Bryssel den 27 mars, där 6 000 personer deltog för att uppmärksamma vikten av 
schysta villkor inom transportbranschen i Europa. Seko sjöfolk deltog i kampanjen 
genom att låta två medlemmar ta över både vårt eget och Sekos Instagramkonto för 
att berätta om arbetsvillkoren hos dem som arbetar på färjan, tåget och flyget som tog 
dem från Sverige till manifestationen i Bryssel. 

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold är ledamot i Internationella 
Transportarbetare federationens (ITF) Fair Practice Committee samt ITF:s 
Fair Practice Committee Steering Group, som styr FoC-kampanjen (Flag of 
Convenience). Kommittén beslutar bland annat om globala regler och riktlinjer 
för bekvämlighetsflaggade fartyg. På ITF:s kongress 2018 beslutades om en 
rad policyförändringar och under ITF-veckan i maj 2019, då samtliga sjö- och 
hamnarbetarförbund hade möte i Genua, bildades en policygrupp där Kenny Reinhold 
nu ingår som en av 28 personer i gruppen för Fair Practice Committee.

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold har även varit med som deltagare och 
representant i ILO:s trepartsmöten om sjöarbetskonventionen (Maritime Labour 
Convention, MLC) och internationella minimilöner för sjöfolk. Han har även i sitt 
uppdrag deltagit i IMO Maritime Safety Committee.

Seko Sjöfolk har tagit 
fram en kampanjplan för 
”Fair Freight: Vi hjälper 
dig ta ansvar!” som vi ska 
genomföra 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.

”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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Seko sjöfolks dotterbolag
Sjöfolkets Fastighets AB (SFAB) 556368-8786, är ett helägt dotterbolag till Seko sjöfolk. 
SFAB i sin tur äger 100 procent av dotterbolaget Sjöfolkets Fastighet Stigberget 34:13 
(SFAB-13) som bildades november 2018 med sitt första bokslut december 2019.

Under året har SFAB:s andelar i Fastighetsbolaget Hoberg 13 HB (49,7 procent) 
överförts till det nybildade dotterbolaget SFAB-13. Övriga andelar i Hoberg innehas 
fortfarande av AB Platzer Stigberget 34:13 (50,3 procent). 

Styrelsen i Sjöfolkets Fastighets AB är densamma som i Seko sjöfolk, och styrelsen 
i SFAB-13 är densamma som Seko sjöfolks AU. SFAB-13 har i Hobergs styrelse 
representerats av Peter Skoglund och Chang Strömberg.

SFAB har under året beslutat investera i en solcells anläggning i 
samarbete med ETC i deras solpark i Katrineholm. Avtal om uppförandet av 
anläggningen om 1 MW och försälj ningen av den producerade elen ut på det 
allmänna elnätet har skett med Elproduktion i Stockholm AB och Elhandel i 
Stockholm AB.

SFAB:s verksamhet har under året även utgjorts av att vara hyresvärd 
för våra gemensamma lokaler på våning sju på Fjärde Långgatan 48 samt 
placering i värdepapper. SFAB har en anställd.

SFAB-13:s verksamhet har endast utgjorts av delägarskap av fastigheten 
Stigberget 34:13 i det gemensamma handelsbolaget Hoberg tillsammans 
med Platzer. Arbetet i styrelsen har för ovanlighetens skull under året präglats  
av viss oenighet kring vissa underhåll och vissa investeringar. 

Seko sjöfolk
Seko sjöfolk har sitt säte i Göteborg med lokalkontor i Stockholm. Totalt antal anställda 
den 31 december 2019 var 21 stycken, varav sju i Stockholm. Av de 21 anställda är elva 
kvinnor och tio män. Totalt två vikarier och fyra visstidsanställda. Att arbetsstyrkan 
minskat med två personer under 2019 beror på att ett vikariat avslutades och att en 
anställd hastigt och tragiskt gick bort under sommaren. 

Ekonomi

Medlemsantal och avgifter 2019

Det totala medlemsantalet, inklusive Tillfälligt Anställd Personal (TAP) och 
Internatio nella Transportarbetarefederationens (ITF) medlemmar, var 2019 i 
genomsnitt 6 432 medlemmar per månad.

Antal medlemmar den 31 december, exklusive TAP och ITF:

2019 2018 2017 2016 2015

5 607 5 617 5 981 6 165 5 890

Antal medlemmar per månad i genomsnitt på respektive avtalsområde:

2019 2018 2017 2016 2015

Nationella avtal 5 667 5 772 6 006 6 065 6 119

TAP-avtal 354 256 265 335 357

ITF-avtal 411 459 673 564 527

Summa medlemmar 6 432 6 487 6 944 6 964 7 003
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Medlemsavgiften i Seko sjöfolk har under året varit oförändrad. Förbundsavgiften ökade  
med 20 kronor. Medlemsavgiften för respektive medlemsgrupp, exklusive TAP och ITF,  
var den 31 december 2019 följande:

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Fullbetalande 4 339 st 4 332 st 221 kr 221 kr 92 kr 72 kr 125 kr 125 kr

Reducerad 330 st 351 st 100 kr 100 kr 70/92 kr 50/72 kr 125 kr 125 kr

Ungdom 1 st 6 st 43 kr 43 kr 77 kr 57 kr 125 kr 125 kr

Pensionär 933 st 934 st 100 kr 100 kr 42 kr 42 kr – –

Antalet hedersmedlemmar från Svenska Sjöfolksförbundets tid var vid årsskiftet 20 st  
(26 st 2018).

Antal 
medlemmar

Avgift  
Seko sjöfolk

Avgift  
Seko

Avgift  
A-kassan

Finansiell verksamhet

Seko sjöfolk har under året haft sitt kapital placerat i värdepapper i enlighet med 
placeringsreglementet. Köp och försäljning av aktier har i princip inte förekommit då 
börsen fortsatt varit stark, och köp därmed bedömts inte varit attraktivt. Räntebärande 
värdepapper (obligationer) har köpts för cirka 13 miljoner kronor samtidigt som 
obligationer till ett värde av cirka 6 miljoner kronor förfallit till inlösen. 

Den 31 december 2019 var Seko sjöfolks värdepappersinnehav följande:

Obligationer 
Innehavet av obligationer uppgick vid årets slut till ett sammanlagt nominellt värde 
av drygt 52 miljoner kronor i följande bolag: Fastpartner, Intrum, Klövern, Offentliga 
Hus, Opus, Oscar Properties, Resurs Bank, Rottneros, Sagax, SAS, Scatec Solar, Sirius 
International, SolTech, Sparbanken Syd, Stena, Stena Metall, Stendörren, Stolt Nielsen, 
Teekay LNG, Vattenfall, Volvo Treasury och Wallenius.

Av dessa obligationer är Stena och Volvo Treasure i EUR samt Scatec och Teekay i 
NOK, och Stolt Nielsen i USD. Obligationerna i EUR har terminsäkrats, vilket är en form 
av värdesäkring mot framtida valutaförändring. Dessa värdepapper tillsammans med de 
obligationer som förfallit till återbetalning under året har gett en utdelning på cirka 2,3 
miljoner kronor.

Obligationer i det norska oljeborr- och supplybolaget Seadrill, som näst intill blev 
värdelöst under 2018, har medfört ett motsvarande förlustavdrag i deklarationen, som av 
Skatteverket har ifrågasatts och ännu inte kommit till slutgiltigt beslut.

Aktier 
Aktieinnehavet vid årets slut omfattade SolTech och Seadrill om knappt 0,5 miljoner 
kronor i börsvärde samt preferensaktier om cirka 3,7 miljoner i Hemfosa och Klövern. 
Flera bolag har utnyttjat sin möjlighet att lösa in sina utgivna preferensaktier för att 
undvika sitt åtagande av relativt hög aktieutdelning. Aktieinnehavet under året har gett en 
utdelning på cirka 0,5 miljoner kronor.

Årsbokslut
Styrelsen för Seko sjöfolk, org.nr. 857201-5264, får härmed avge årsbokslut för 
räkenskapsåret 1 januari–31 december 2019.

Styrelsen föreslår att årets underskott, 1 192 883 kronor, och balanserat överskott 
77 623 403 kronor, totalt 76 430 520 kronor balanseras i ny räkning.
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