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INTERNTIDNING FÖR OSS SOM ARBETAR I FÄRJEREDERIET                        

Med fokus på att utveckla rederiets HR-arbete

Renarna hoppar av färjan och springer i väg för att förenas med sin flock. De som är med på 
Gula färjorna på Facebook kan även hitta Jonas Dahlins film med renarna. Foto: Jonas Dahlin 
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ROLIGT ATT KÖRA RENAR 
MEN INTE BARA ETT RENT NÖJE 

På sluttampen

APRIL 2016
NR 2. 

Nu skickas snart Färjerederiets tryckta årsrapport ut till anställda 
och olika intressenter. Hämta den hos din distriktchef eller för 
nedladdning på intranätet samt vår webbplats. Läs den!

JANNE BÖRJESSON
Ska Instagramma 

ESTNISKT VARV
Bygger nya färjan

RENAR ÅKTE FÄRJA
På Holmöleden

Vanligtvis brukar det ju vara renarna som 
får dra tomtens släde, men i vinter har ett 
hundratal renar i Västerbotten istället fått 
pröva på sjölivet. För att få tillgång till bättre 
renbete har renskötaren Magnus Andersson 
flyttat sina renar till Holmön – och dit fick de 
åka med färjan Capella.

Det var i januari som renarna från Rans 
sameby började transporteras ut till Holmön 
med Capella. Längre inåt landet hade renla-
ven fryst när omväxlande kall och varm tem-
peratur har lagt en isskorpa över snön och 
renarna kunde inte hitta bete. Men renarna 
måste ju äta något och då försökte renskötar-
na hitta en annan lösning. Lösningen fann de 
närmare kusten där det fanns gott om bete, 
och på Holmön var det perfekt för renarna.

Holmöborna bjöds in till informationsmöte 
med renskötarna i höstas, många öbor var 
kritiska och är det fortfarande, men nu är re-
narna på plats sedan några månader.

Renarna fraktades från inlandet till färje- 
läget med lastbil och släp.

– Både lastbil och släp får inte plats på  
Capellas däck, så först transporterades last-
bilen över till Holmön och då fick renarna 
som fanns i släpet vänta i ett tillfälligt hägn 
i närheten av färjeläget i Norrfjärden. Sedan 
lastades de på lastbilen och kördes över be-
rättar Jonas Dahlin, befälhavare på Holmöle-
den, som körde några av turerna.

Till en början la Capella till som vanligt i 
färjeläget på Holmön, men isen var ett pro-

blem vid tilläggning och då började de köra 
Capella mot isen i Byviken istället.

– Det var fränt att få se när renarna släpptes 
ut. De sprang ut över rampen och hoppade ner 
på isen och rusade mot de andra renarna som 
redan var på plats, de är extrema flockdjur.

Renarna brydde sig inte så mycket om själva 
sjöresan.

– Man såg en mule eller något horn sticka 
ut, men de var lugna. Det vi märkte mest var 
att de kissade och bajsade en del och det 
hamnade på däcket, så det blev en del efter-
arbete för oss att rengöra däcket, säger Jonas.

När renarna ska åka tillbaka till fastlandet 
och hur det ska gå till är inte riktigt klart än. 

ERIKA ANDERSSON
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

VÅR NYA HR-CHEF

Bästa medarbetare, våren närmar 
sig med stormsteg även om den kom-
mer av sig lite ibland. Vi har passerat 
vårdagjämningen och dagarna är nu 
längre än nätterna. I samband med att 
vi går vi över till sommartid kan även 
gamla uvar som undertecknad vakna 
till liv.

Som vanligt är våren en hektisk tid, 
men i år kanske mer hektisk än van-

ligt: en ny linfärja 
ska etableras och 
köras in på Kas-
telletleden i Vax-
holm. Simulatorn 
på Vaxholms kas-
tell går för hög-
tryck och intres-

set från omvärlden är stort. Jag har 
förevisat simulatorn för Marinen, Kust-
bevakningen och Sjöfartsverkets rederi 
och jag får nog säga att alla utan undan- 
tag är imponerade.

Förutom Ecoshipping kommer vi inom 
kort köra igång Nav1 och Nav2 som 
handlar om en hel del refresh och ap-
paratlära. Vi kommer också att un-
der våren köra en del introduktionsut-
bildningar för ”sommarfolket” som vår 
egen simulatorguru Claes Tyrén kom-
mer att vara behjälplig med.

På kontoret i Vaxholm har Monica 
Heljebrandt slutat sitt vikariat och läm-
nat rederiet. Vi tackar naturligtvis Mo-
nica för hennes insatser som har varit 
värdefulla och nödvändiga för att stö-
det ut till er ska fungera.

Trafikverksskolan ska nu hjälpa oss 
med en del kursadministration så Su-
san Jonsson återgår till sin tjänst som 
rederisekreterare, men kommer ändå 
att ha ett ansvar för utbildningen på 
kastellet. 
Receptionsuppgifterna kommer att  
lösas med hjälp från ekonomi via Lisen 
Winge och Kerstin Jägnebrant som 
kommer att få lite utökade eller för-
ändrade arbetsuppgifter.

Lev väl och kör försiktigt! 

Caroline André, ny HR-partner. 
Foto: Truls Persson.
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Högtryck i  
simulatorn
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ANDERS WERNER
REDERICHEF

” Det var fränt  
att få se när renarna  
släpptes ut.” Åsa Nordström

Nya färjan byggs av estniskt varv. 
Foto: Truls Persson
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Sedan några veckor är Åsa Nord-
ström Färjerederiets nya HR-chef. 
Hon tillträdde som tillförordnad chef 
redan i höstas, nu vill hon fortsätta 
att utveckla rederiets HR-arbete till-
sammans med sina medarbetare. 
Grattis till nya jobbet Åsa! Du började som 
tillförordnad chef i slutet på förra året, 
men från och med 1 mars är du rederiets 
nya HR-chef fullt ut.
Vad fick dig att tacka ja till tjänsten som 
HR-chef?

– Det är en jätteutmaning, men det 
känns också väldigt stimulerande. Dels så 
kände jag att det var dags för något nytt 
för mig, och dels så vill jag verkligen vara 
med och påverka fullt ut.
Du har arbetat i 13 år på Färjerederiet, vad 
har fått dig att stanna kvar?

– Jag har trivts bra med mina kolleger 
och känt en stolthet över vår verksamhet. 
Dessutom gillar jag den marina anknyt-
ningen starkt, och jag känner att jag kan 
identifiera mig med vår verksamhet.
Hur kom det sig att du valde just den här 

banan, att arbeta med personal- och arbets-
livsfrågor?

– Efter gymnasiet jobbade jag ett tag 
på ekonomiavdelningen på ett dataföre-
tag. Jag hade bestämt mig för att studera 
på högskolan, men visste inte inom vilket 
område. En kvinna på företagets perso-
nalavdelning berättade om sitt jobb och 
jag tyckte att det verkade så intressant 
och variationsrikt. Området innehåller så 
mycket, kontakt med människor, organi-
sation och verksamhet. Efter det blev det 
självklart för mig att välja.

9

12

VI I REDERIET

”Jag får nog 
säga att alla 
utan undan-
tag är impo-
nerade”
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30 april 
Christer Rosendahl motorman/matros, As-
pöleden 

31 maj 
Per Hellberg befälhavare fri, Pool öst

PENSIONÄRER

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

MÅNAD
APRIL 
Salo Tapani befälhavare/överstyrman,  
Visingsöleden

DECEMBER 2015 
Markus Bergström motorman/matros,  
Holmöleden

GRATTIS!
50 år
5 april 
Dan Olsson befälhavare lin, Sund-Jarenleden

10 april 
Kjell Modig distrikttekniker,  
distrikt Mälaren

14 april 
Hans Karlsson befälhavare lin,  
Högsäterleden

4 maj 
Lars-Erik Larsson befälhavare lin,  
Adelsöleden

8 maj 
John Edlund motorman/matros,  
Visingsöleden

10 maj 
Madeleine Sköld lokalvårdare,  
Skanssundsleden

24 maj 
Fredrik Almlöv
teknik- och miljöchef

VI I REDERIET

Caroline André 
–Ny HR-partner
Under våren kommer Caroline André att 
successivt gå över i rollen som rederiets 
nya HR-partner, beroende på när ersätt-
ningsrekryteringen blir klar. Hon tar sig 
an många av de arbetsuppgifter som Åsa 
Nordström haft på sitt bord, men som Åsa 
nu lämnar i sin nya roll som HR-chef.

– Jag kommer att vara ett direkt stöd åt 
våra distriktschefer i olika personalären-
den och organisationsfrågor säger Caro-
line André. Jag kommer att arbeta med 
arbetsmiljöfrågor, rehabfrågor och före-
byggande friskvård. Jag kommer att job-
ba nära Åsa Nordström som har arbetat 
länge med det här området.

För många är Caroline André ingen ny 
bekantskap, hon började på Färjerede-
riet som bemanningsplanerare för drygt 
två år sedan. Hon har främst arbetat med 
bemanningen av distrikten i södra och 
norra Roslagen samt Mälaren.

Vilka frågor eller områden kommer du att 
prioritera inledningsvis?

– Att få ihop gruppen, HR är ett team 
och just nu är vi en person kort. Caro-
line André efterträder mig successivt 
som HR-partner och vi håller nu på att 
rekrytera en efterträdare till henne som 
bemanningsplanerare.

– Vi har ett nytt och påskrivet samver-
kansavtal på bordet som ska förankras 
och förverkligas, det är en förutsättning 
för vårt fortsatta arbete. Och vi måste få 
till en bra samverkan lokalt.
Hur vill du utveckla HR i Färjerederiet?

– Att vi ska bli bättre på att förankra, 
engagera och motivera, det är en viljein-
riktning. Människor som är engagerade 
mår bättre och presterar bättre och det är 
en grund till utveckling.
Har du någon förebild när det gäller ledar-
skap?

– Ja, Ingvar Garnolf. Han har varit min 
chef i tre omgångar när han varit inne i 
rederiet som konsult. Ingvar har lång och 
stor erfarenhet med 35 år som HR-chef. 
Dessutom besitter han många bra egen-
skaper, klokskap, sunt förnuft och humor. 
Han är också envis, precis som jag och i 
många frågor tänker vi på lika sätt. Jag 
ser honom som min mentor. 
Vilka förändringar och trender har du sett 
inom HR under åren?

– Vi har ett närmare och mer struktu-
rerat samarbete mellan cheferna i opera-
tiv drift och HR-avdelningen än vi hade 
förr. Det är något jag vill utveckla, vi ska 
bli mer lyhörda. Verksamhetens behov 
ska styra mer.
Hur vill du att HR-arbetet på rederiet ser ut 
om fem år?

– Det är en svår fråga. HR ska utveck-
las i samklang med utvecklingen i stort, 
och vi får anpassa oss till det. Men jag 
hoppas att vi blivit bättre på att förklara 
och beskriva de förändringsbehov som 
uppstår. Jag vill också att vi ska förbättra 
och utveckla vår uppföljning inom olika 
områden.

– Sedan ska vi fortsatt vara en attraktiv 
arbetsgivare, men där är vi beroende av 
vad som händer i framtiden, med tanke på 
tillgång på arbetskraft, bemanningskrav 
mm. Det är sådant vi måste bevaka och ta 
hänsyn till.

25 maj 
Bengt Gustafsson befälhavare lin,  
Hamburgsundsleden

30 maj 
Johan Ibring  befälhavare fri, Pool öst

60 år
5 april 
Bjarne Winarve befälhavare fri,  
Fårösundsleden

18 april 
Dag Thiel befälhavare fri, Vaxholmsleden

20 april 
Gunnar Johansson befälhavare lin,  
Malöleden

27 maj 
Raimond Lindström befälhavare lin, 
Arnöleden

I grunden har hon en utbildning som 
arbetsterapeut från Karolinska institu-
tet. En bred treårig utbildning som bland 
annat innehåller anatomi, ergonomi, 
fysiologi, ledarskap. Efter sin examen 
arbetade Caroline i fem år som enhets-
chef i en dagligverksamhet för vuxna med 
funktionshinder.

– Där arbetade jag med bland annat 
arbetsledning, personalplanering, sche-
maläggning och rekrytering.

Inledningsvis kommer Caroline att 
sätta sig in sina nya arbetsuppgifter, 
samtidigt som hon arbetar som beman-
ningsplanerare. Rekryteringen av en ny 
bemanningsplanerare till HR-avdelning-
en pågår.

– Inom HR-avdelningen jobbar vi för 
att vi ska ha ett liknande arbetssätt i hela 
rederiet och jag ser fram emot att fortsät-
ta med det arbetet.

Vad är din drivkraft i jobbet?
– Det kanske låter som en klyscha, men 

 jag brinner verkligen för att människor ska 
må bra och ha det bra på jobbet och här är 
bland annat det förebyggande arbetet vik-
tigt, avslutar Caroline.   

TEXT: ERIKA ANDERSSON 
FOTO: TRULS PERSSON

Det är viktigt med återhämtning, vad gör du 
själv på din fritid och hur kopplar du av?

– Jag försöker att röra på mig så mycket 
som möjligt. Jag tycker om att springa, 
inte fort, men långt. Det ska framförallt 
vara kul, jag brukar springa Midnattslop-
pet, och så brukar vi på rederikontoret 
delta i Blodomloppet varje år. Det är roligt 
och det stärker sammanhållningen.
Vad får dig motiverad?

– När jag känner att jag gör skillnad och 
kan påverka. Precis som andra människor 
mår jag bättre när jag känner att jag kan 

förändra och det gör att mitt arbete känns 
meningsfullt.
Har du något motto eller valspråk?

– Ja, och jag försöker leva efter det 
själv: Bemöt andra som du själv vill bli 
bemött. Det har hjälpt mig inför och ige-
nom många svåra situationer.
Utifrån sett verkar du alltid så lugn och 
balanserad, är du det på insidan också? 

– Skönt att det uppfattas så, men det 
stämmer kanske inte alltid.  

 Människor som 
är engagerade mår 
bättre”

Åsa Nordström har arbetat på Färjerederiet i 13 år.

Caroline André, rederiets nya HR-partner.
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Nu finns rederiets verksamhet och resultat år 2015 presenterad i ord och siffror i en 
årsrapport. Här får du några exempel på innehållet i rapporten sammanfattad i bilder.

10 000 ärenden i form av samtal, brev, mejl 
och synpunkter som rörde Färjerederiet behandlades av Trafikverkets kund-
tjänst under året.

7
färjeleder 
genomförde hälsoprofiler. Det gjorde  
även Fridhems varv, administrationen och  
distriktcheferna. 

414 mnkr 
lönekostnader

3,8 %
 total sjukfrånvaro  

procent av arbetstid

31 mnkr
övrigt

1 invigning
Färjerederiets utbildnings- 
centrum för ecoshipping.

12 594 
prenumeranter 
på sms-tjänsten  
för trafikstörningar

81%  

nöjda kunder hade rederiet i årets 
mätning av Nöjd Kund Index, ett resultat 
som toppade alla tidigare års mätningar.

Färjerederiet 2015 i siffror

59 mnkr
drivmedel

733  
totalt anställda  
(tillsvidare-, visstids-  
och timanställda).

49 
kvinnor

418 
män

467 
tillsvidareanställda 

1 000 000 anlöp 40 färjeleder

70 fartyg

styrelsemedlemmar fackliga representanter

Styrelse

1 950 000
 fotgängare.

15 100 000   
fordon 

Transporter

40 färjeleder
färjeleder har inventerat sina kemikalieförråd under 2015. 
Inventeringen gör oss uppmärksamma på kemikalier som 

finns, men som inte är med i Chemsoft.  
Den hjälper  oss också att bli medvetna om  

kemikalieförbrukningen  i rederiet.  
Alla 40 färjeleder samt Fridhems varv   

har en utsedd  Chemsoft-ansvarig.

Förhåll-
ningssätt

Nöjd kund
Lönsamhet

Resultat

Motiverad 
medarbetare

Miljö

Kostnader för färjedrift

144 mnkr
underhåll

58 mnkr
avskrivningar

21 linfärjor
46 frigående färjor
3 övrigt

@
! ?
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  I slutet av mars drog Trafikverkets 
Instagramkonto igång. Här kommer 
medarbetare från olika delar av Tra-
fikverket att under en vecka publicera 
bilder från sin arbetsplats. Vecka 16, 
som börjar den 18 april, är det Janne 
Börjesson, befälhavare på Nordöle-
den, som kommer att dela med sig av 
sina fotografier och visa upp sin var-
dag på Instagramkontot. Att Janne 
gärna fotograferar och delar sina bil-
der vet de som är med på gruppen 
”Gula färjorna” på Facebook.

Senare kommer även Micaela An-
dersson, befälhavare på Stegeborgs-
leden, och Ossian Jimmerholt, motor-
man/matros på Skanssundsleden, att 
ta hand om kontot varsin vecka.

– Syftet 
med Insta-
gramkontot 
är att visa 
upp Tra-
fikverkets 
verksamhet 
ur en enskild 
medarbeta-
res vinkel. Till 
exempel en 
befälhavare 

på en färja som tar emot resenärer, 
projektledare som är ute och tittar på 
en väg som håller på att byggas el-
ler planerare som träffar en skolklass 
som vill ha en säker cykelväg, säger 
Terese Lantto, kommunikationsansva-
rig på Planering.

Instagram är en mobilapplikation för 
fotodelning som kan laddas ner gratis 
i App store eller Google Play.

Man kan kolla in Instagramkontot 
även om man inte själv är användare 
Men det går enbart att kommentera och 
gilla bilderna om man själv har ett konto.
www.instagram.com/trafikverket

”Syftet med  
Instagramkon-
tot är att visa 
upp Trafikver-
kets verk-
samhet ur en 
enskild medar-
betares vinkel”

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Det blev det estniska varvet Baltic Work-
boats AS som fick uppdraget att bygga re-
deriets nya färja. Avtalet undertecknades 
den 10 mars på rederikontoret.

– Baltic Workboats är nytt för oss som le-
verantör, men har den erfarenhet och kom-
petens som efterfrågades i vår anbuds-
förfrågan och vi är glada att få anta deras 
anbud, säger rederichef Anders Werner.

Varvet har byggt färjor tidigare, vilket var 
ett av kraven i upphandlingen. Färjan blir av 
samma typ som Saturnus. Bygget börjar i år 

och beräknas vara klart till 2017. Upphand-
lingen innehåller option på ytterligare ett ny-
bygge i samma storlek.
På bilden från vänster: Fredrik Skeppstedt, 
rederiingenjör, Fredrik Almlöv, chef Teknik 
och miljö, Anders Werner, rederichef, och 
Jüri Taal, ledningens företrädare och under-
tecknare av avtalet för Baltic Workboats AS, 
samt operativt ansvariga för nybygget, San-
der Pielberg och Erik Aleksejev och varvets 
svenske representant Niclas Kling, Poseidon 
konsult.  

Janne  
instagrammar 

”Konstruktionsfel - akut problem för 
Visingsöfärja
Två år efter att Braheborg invigdes är 
det fortfarande stora problem med fär-
jan. Nu handlar det om ett konstruk-
tionsfel som gör att rederiet av säker-
hetsskäl tvingas ändra rutinerna så att 
passagerare och fordon inte kör på och 
av samtidigt.

– Färjan och landgången kommer i 
otakt med varandra vilket gör att en klaff 
kan slå upp under lastning och lossning, 
säger Jonny Ödeen, distriktschef på Tra-
fikverket Färjerederiet. 

För ett drygt år sedan slog Färjerede-
riet larm om att klaffen på båten titt som 
tätt slår upp, framför allt när tunga for-
don kör av eller på färjan.”
SVT Nyheter Jönköping 29 mars

”Stor sten fick ge vika för linfärjan 
En sten, stor som en husvagn, sprängdes bort 
i sundet vid Vaxholms kastell under månda-
gen, i arbetet med att få linfärjan på plats.

– Stenen var större än vi tänkt oss. 
Men vajern fastnade inte, säger Ralf 
Sass på Färjerederiet. Just nu pågår ar-
betet för fullt för att få linfärjan på plats. 
I dag provkörs färjan och i går, måndag, 
sprängdes en stor sten bort från havs-
botten, som Färjerederiet bedömde vara 
drygt 20 ton tung.”
Mitti Södra Roslagen 15 mars

”De får bygga nya färjan
Nu är det klart vilka som får bygga Tra-
fikverket Färjerederiets nya stora vägfär-
ja. Uppdraget går till det estniska varvet 
Baltic Workboat AS.”
Sjöfartstidningen 10 mars

”Så kan Malmöleden hamna i Bohuslän
Ska Malmön få heta Malmön – en gång 
för alla? Kommunen har redan tagit 
ställning och plockat bort Bohus. Men 
ska fullmäktige dessutom lägga kraft på 
att övertyga Posten, Trafikverket, Väst-
trafik och andra?”
Bohusläningen 10 mars

”Färre bilar på färjan några veckor
Svanesundsleden kommer att ha lägre 
kapacitet under en period från och med 
den 8 mars. Det betyder att man kommer 
ha en färja som inte tar lika många for-
don. Under tiden kommer färjan Svanhild 
som tar färre bilar än Gullmaj att trafikera 
Svanesundsleden. Perioden med lägre ka-
pacitet beräknas pågå cirka 2-3 veckor.”
Nyheter STO 4 mars

Trafikstatistik - testning pågår Vaxholmen  
på plats i Vaxholm
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NYA DATORER OCH  
NYTT WINDOWS

  En migrering till Windows 8 kommer 
att ske under våren. Då kommer även ett 
antal datorer att bytas ut. Migreringen 
sker etappvis och alla nya datorer beräk-
nas vara installerade innan semestern. DC 
kommer att informeras i god tid, så att alla 
datorer är på plats.
Säkerställ dina filer lokalt och favoriter ge-
nom en profilbackup. Detta görs under 
start och IT hjälpmedel.  

NYTT TELEFONNUMMER  
FÖR ANVÄNDARSTÖD

  Vid problem med it och telefoni ska  
Färjerederiets medarbetare i fortsättningen 
kontakta Användarstöd IT.
Telefon: 010-125 10 10 
e-post: anvandarstodit@trafikverket.se

Först ut var Anneli Weiner, kommunikatör 
på Planering. 

FÄRJEREDERIETS  
ÅRSRAPPORT 2015

  Nu är Färjere-
deriets årsrapport 
för 2015 tryckt 
och börjar inom 
kort att skickas 
ut till olika intres-
senter inom kom-
muner, föreningar 
och andra organi-
sationer samt till 
olika beslutsfatta-
re inom och utan-
för Trafikverket.

Den tryckta 
årsrapporten kommer även att finnas att 
hämta hos din distriktchef, du hittar den ock-
så som PDF på intranätet samt på rederiets 
webbplats. 

Årsrapporten speglar det som hände i re-
deriet 2015 i ord och bild, och ger en beskriv-
ning av vår verksamhet och måluppfyllelse. 
Rapporten avslutas med den ekonomiska re-
dogörelsen och verksamhetsåret 2015 ur ett 
ekonomiskt perspektiv.

På föregående uppslag i detta nummer av 
Sjövägen finner du en populärversion av års-
rapporten, sidan 6–7.  

  Sedan en tid testar den sjögående perso-
nalen i referensgruppen den nya versionen av 
statistikprogrammet. Referensgruppen har 
använt programmet i drift och noterat avvikel-
ser och önskemål under tiden, parallellt med 
att övriga medarbetare kört den gamla ver-
sionen.

Nu kommer Rely IT att göra förändringar i 
systemet de synpunkter de fått in och däref-
ter görs ett nytt test.

Efter testperioderna kommer programmet 
att kvalitetssäkras innan det skickas för ”pa-
ketering” hos Trafikverket. Tiden från pakete-
ring till att programmet distribueras ut på da-
torerna beräknas till en månad. Utbildning och 
presentation av den versionen kommer att ske 
på APT:er, med genomgång av nyheter och 
förändringar.

Sjögående personal i referensgruppen: Guy 
Österman, Furusundsleden, Per Olofsson och 
Johan Hamnebo, Nordöleden, Karl Wenner-
ström, Oxdjupsleden, och Zbigniew Wolski, 
Vaxholmsleden.  

010-125 10 10

Estniskt varv bygger nya färjan 

Förberedelserna för att få igång trafiken Kastelletleden i Vaxholm pågår för fullt. Färjan Vaxholmen är nu 
på plats och trimmas in och provkörs inför trafikstarten. Kastelletleden och Vaxholmen kommer att tillhöra 
Pool Öst. Foto: Truls Persson

Kontraktet på den nya färjan skrevs på rederikontoret i Vaxholm den 10 mars. Foto: Truls Persson

mailto:anvandarstodit@trafikverket.se
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Trafikverket har ett samverkansavtal 
och tanken är att det ska skapa större 
delaktighet och leda till en effektivare 
verksamhet.  

Samverkansavtalet är en vidareutveck-
ling av medbestämmandelagen, MBL, och 
arbetsmiljölagen, AML. Avtalet ger med-
arbetarna bättre möjligheter att komma 
med synpunkter på förslag till föränd-
ringar i ett tidigt skede. I samverkansar-
betet ingår även arbetsmiljöfrågorna.

Det finns ett centralt samverkansavtal 
i Trafikverket och i Färjerederiet har de 
fackliga organisationerna och arbetsgiva-
ren kommit överens om hur samverkans-
arbetet ska fungera i rederiet. Dialogen 
sker löpande mellan chef och medarbe-
tare, i medarbetarsamtal och arbetsplat-
sträffar, samt i samverkansgrupper. Med-
arbetare och arbetsgivare ska utveckla 
verksamheten tillsammans. Parterna ska 

Nytt samverkansavtal  
i Färjerederiet 

vara öppna och lyssna på varandras argu-
ment. Sedan är det i slutändan arbetsgiva-
ren som efter samverkan fattar beslut.

Som medarbetare har du inflytande 
över ditt arbete och din arbetsmiljö på flera 
sätt. Frågor som rör verksamheten på 
arbetsplatsen och dess utveckling tas upp 
på arbetsplatsträffar, APT. Samtal som 
rör den enskilda medarbetaren förs bland 
annat genom medarbetarsamtal. Medar-
betarna ska ha minst ett årligt samtal med 
sin chef. Genom att vara aktiv på APT och 
i andra sammanhang i arbetet ökar möj-
ligheten att påverka. Det är både chef och 
medarbetare som har ansvar för att ska-
pa ett klimat där åsikter och synpunkter 
fångas upp och tas tillvara.

Målet med samverkansarbetet är att 
beslutsprocessen ska vara effektiv och att 
kvaliteten i verksamheten höjs. Det ska ske 
genom att medarbetarna och de fackliga 

VI I REDERIET

organisationerna blir delaktiga i ett tidigt 
skede. På så sätt får medarbetarna också ta 
ett större ansvar för verksamheten.

Dialog och förtroende mellan chefer, 
medarbetare och fackliga företrädare ska-
par delaktighet och engagemang. Det ger 
också förutsättningar att att bättre ta till 
vara på allas kunskaper och erfarenheter.

Trafikverkets intention är att så många 
frågor som möjligt behandlas av dem som 
är direkt berörda. Därför utgår samver-
kansordningen i Trafikverket från dels 
den löpande dialogen mellan chef och 
medarbetare, där det formella medarbe-
tarsamtalet ingår, och dels från arbets-
platsträffarna. Samverkansgruppen är det 
formella forumet för samverkan i parts-
frågor, där kan det även finnas bered-
ningsgrupper som komplement till sam-
verkansgruppen.  

ERIKA ANDERSSON

Samverkansavtalet  
- så funkar det

Arbetsplatsträff, APT
Ett forum för dialog mellan lokal chef och 
medarbetare för alla frågor som berör den 
lokala arbetsplatsen, färjeleden eller avdel-
ningen.
Exempel på samverkansfrågor vid APT 
- Idéer som för verksamhet och arbetsförhål-
landen framåt. 
- Verksamhetsuppföljning och ekonomi. 
- Arbetsmiljö och skyddsronder. 

Distriktsträff
Samverkan kan också ske på distriktsnivå, till 
exempel då det finns behov att diskutera frå-
geställningar som är generella för distriktets 
samtliga leder.

Distriktsträffar kan förläggas i anslutning 
till APT.

Administrationsträff
Samverkan kan också ske på administra-
tionsnivå då behov finns att diskutera fråge-
ställningar som är generella för administra-
tionens samtliga avdelningar.
Administrationsträffar kan förläggas i anslut-
ning till APT 

Vid eventuell betydande oenighet i en be-
slutsfråga på den lokala arbetsplatsen kan 
frågan behandlas genom etablering av en 
”temporär samverkansgrupp” på aktuell lokal 
beslutsnivå.Vid eventuell kvarstående oenig-
het efter behandling i temporär samverkans-
grupp har arbetstagarorganisationerna möj-
lighet att lyfta ärendet inom sin organisation, 
frågan behandlas fortfarande på den nivå i 
Färjerederiet där beslutsbefogenheten ligger. 

CeSam
Samverkansfrågor där beslutsnivån ligger 
centralt i rederiet, det vill säga där rederiche-
fen tar beslut.

Ledamöter i CeSam
Representanter från arbetsgivaren 
Representanter från respektive avtalsslutan-
de arbetstagarorganisation 
Huvudskyddsombud (HSO)  

Mötessekreterare 
Vid behov kan ytterligare personer kallas in 
av endera part för specifika frågeställningar.

Exempel på samverkansfrågor i CeSam 
- Strategiska frågor, till exempel organisa-
tionsfrågor, 
- Planering, utveckling och uppföljning av 
verksamheten.  
Verksamhetens ekonomi
CeSam är tillika Färjerederiets skyddskom-
mitté.

PaSam 
Forum för samverkan inom personalområ-
det. Två olika separata mötesformer

PaSam – Personalförändringar
Ledamöter  
Representanter från HR-avdelningen 
Representanter från vardera avtalsslutande 
arbetstagarorganisation 
Vid behov kan ytterligare personer kallas in.
Exempel på frågor 
Rekryteringsärenden och andra personalför-
ändringar. 
Frågor av övergripande karaktär kan lyftas 
till CeSam.

PaSam - Arbetsmiljö
Ledamöter  
Representant från HR avdelningen 
Huvudskyddsombud 
Ytterligare personer kallas in för specifika 
frågeställningar.
Exempel på frågor  
- Arbetsmiljöfrågor, till exempel rehabilite-
ring och friskvård. 
- Förbereder övergripande arbetsmiljöfrågor 
till skyddskommittén CeSam. 
- Frågor av övergripande karaktär kan lyftas 
till CeSam.
Beredningsgrupper 
Vid behov kan särskilda beredningsgrupper 
tillsättas för att få vissa frågor bättre belysta 
före ställningstagande.  
Exempelvis organisationsförändringar, policys 
och riktlinjer.

Det nya samverkansavtalet i  
Färjerederiet undertecknades av  
parterna den  2 mars. En  hel 
del är sig likt från det tidigare 
avtalet, men det finns nyheter.

Arbetsgivaren och de fackliga orga-
nisationerna Saco-S Färjerederi-
et, där Sjöbefälsföreningen ingår 
sedan årsskiftet, Seko och OFR/ST 
har gemensamt arbetat fram det nya 
avtalet. Nu ska det införas och för-
verkligas i hela organisationen.

I avtalet slår parterna fast att grun-
den för samverkan är delaktighet 
där gemensamma intressen tas till 
vara. Att medarbetarna och de fack-
liga organisationerna görs delak-
tiga i ett tidigt skede i beslutspro-
cesserna bidrar till en effektivare 
verksamhet med högre kvalitet. En 
tydlig ansvarsfördelning lyfts också 
fram som en central del. Målet är att 
öka medarbetarnas delaktighet och 
förbättra möjligheten att ta tillva-
ra kunskap som finns i den dagliga 
verksamheten. 

Information är viktigt för att med-
arbetarna ska kunna vara delaktiga 
och chefer på alla nivåer ska därför 
aktivt förmedla information. Samti-
digt är det alla medarbetares ansvar 
att söka och ge information. 

I samverkan ges möjlighet att till-
varata medarbetarnas idéer på ett 
strukturerat sätt genom medarbe-
tarsamtal, arbetsplatsträffar och 
samverkansgrupperna.

Nu börjar arbetet där arbetsgiva-
ren och de fackliga organisationerna 
gemensamt ska förankra och reali-
sera avtalet i verksamheten. Sjövä-
gen kommer att bevaka och följa det 
arbetet. 

Arbetsplatsträff, APT 

Distriktsträff
 

Administrationsträff 

PaSam 

CeSam 


