Nytt år och nya utmaningar
Pendelbladet är SEKO Pendelklubbens nya tidning. Här kommer ni att kunna läsa om vad som
händer på vår arbetsplats samt få information om Pendelklubbens arbete. Vi hoppas att ni
kommer att uppskatta vår tidning.
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Ordförande har Ordet
Under det kommande året måste vi
fortsätta kämpa för att försvara våra
villkor. Något som vi blev varse under
2012 var att både Stockholmståg och ISS
är beredda att genomföra försämringar
genom att ta bort/sänka ersättningar,
slimma turlistor och scheman samt
dra ner på personal. I detta hårdnande
klimat så är det extremt viktigt att vi
anställda står enade.
Nu har det visat sig att en annan
facklubb, ST, lierat sig med arbetsgivaren och satt det fackliga löftet och
kollektivavtalstanken ur spel. Detta är
mycket allvarligt och vi ägnar därför
större delen av detta nummer för att
genomlysa frågan. Även om det aktuella
fallet rör lokförare så påverkar det oss
alla oavsett yrkesgrupp. Det gäller
tågvärdar, stationsvärdar, städare och
annan personal inom pendeln.

Från ST:s sida brukar det framhållas
att man är en “modern” fackförening,
till skillnad från SEKO. Vi erkänner,
om solidaritet och att ta fighten mot
arbetsgivaren är att vara omodern så är
vi väldigt gammaldags.. Det är vi väldigt
stolta över!

Anna Söderberg,
Ordförande i SEKO Pendelklubben

Mygel, Svek och hemliga grupper, vad händer
på Pendeln?
Stockholmståg introducerade inför T11 efter förhandlingar med fackklubbarna speciella
helggrupper med extra F – dagar och ett lönetillägg på 2500 kr för oss tågvärdar. Stockholmståg var vid tillfället mycket intresserat av att få till dessa grupper och planen var att de skulle
utökas när Uppsalatrafiken drog igång. Enligt Pendelklubbens beräkningar skulle vi nu när
uppsalatrafiken kommit igång behöva 6 st. sådana grupper, istället försvann de helt och hållet,
vad hände?
Bakgrund
Seko Pendelklubbens förhandlingsdelegation hade under våren ett möte
med nya planeringschefen Mats
Andersson. Vi diskuterade olika
upplägg för turer och grupper.
Under mötet diskuterades även olika
fridagsupplägg. Mats Andersson
föreslog bl.a. grupper med kopplade
fridagar och kraftigt utökat helgtjänstgöring utan kompensation och en
grupp där man jobbade enbart helger
mot att man fick en extra F-dag per
vecka. De alternativa grupper som Mats
Andersson föreslog gynnade enbart
Stockholmståg. Pendelklubben svarade
att vi föredrar att behålla de befintliga
helggrupperna. Vi såg ingen anledning
att sälja ut populära grupper och ersätta
dessa med betydligt sämre alternativ.
Under höstens framkom att ST ville
diskutera fridagsscheman med
Stockholmståg. Seko Pendelklubben hade
i god tid (innan sommaren) lagt fram sina
förslag inför T.13 och därför fanns ingen
poäng i att delta i dessa möten.
Senare under hösten visade Stockholmståg sin personalplanering inför T.13.
Planeringen visade på ett kraftigt
underskott av personal på helgerna.
Enligt Stockholmståg var bristen på
personal på helgerna inte längre
något problem. De tidigare så akuta
helgproblemen snackades bort. Då utbildningar och facklig verksamhet sker på
vardagar skulle det innebära att det gick
jämt upp. Seko Pendelklubben och Seko
Lok ifrågasatte dessa tankegångar och
frågade hur bedömningen kunde skilja sig
så kraftigt från fjolårets. Stockholmståg
hade inget tydligt svar på frågan.

Inför lokförarnas gruppval framkom
att helggrupperna skulle tas bort då
de enligt Stockholmståg inte längre
behövdes. Kort därefter presenterar ST
sina förslag på fridagsscheman. Många
av förslagen var identiska med de
förslag Mats Andersson försökt lura på
pendelklubben under våren…

Mygel, förräderi och brott mot
kollektivavtalet
Då Stockholmståg insåg att man inte
kunde få Seko Lok att acceptera en annan
helggrupp än de tidigare avtalade gjorde
man en ”deal” med ST och skapade
en hemlig grupp med turer som togs
bort från den vanliga turförteckningen.
Gruppen har 23 timmars veckoarbetstid,
4 ST medlemmar varav 3 av dessa är
fackligt aktiva inom ST går på denna
grupp. Seko Lok fick inte veta något och
ordinarie principer om fri sökning och
annicitet frångicks. Denna hemliga grupp
bryter mot kollektivavtalet och kringgår
hela gruppvalssystemet.
ST sätter sig i knä på arbetsgivaren och
säljer för egen vinnings skull ut hela
den fackliga principen. De förråder hela
förarkollektivet såväl som sina egna
medlemmar!

Hur berör detta oss tågvärdar?
Även om det på tågvärdssidan inte
förekommer några hemliga grupper
(vad vi vet) påverkas vi av vad som
händer vid förarnas gruppval. Det som
tas bort på förarsidan försvinner även
för oss. Stockholmståg jagar kostnader
och bekymrar sig föga om man saknar
tågvärdar på helgerna. (Stockholmståg
planerar redan för behovsanställda
korttidsutbildade tågvärdar till
sommaren, vilka senare skulle kunna
fungera som extra helgpersonal.)
Är ST en fackklubb för tågvärdar?
Man kan starkt ifrågasätta ifall ST är
en fackklubb överhuvudtaget och om
de bryr sig om andra yrkesgrupper än
lokförare. ST:s intresse för tågvärdsfrågor är nu i det närmaste obefintligt.
Det blir allt vanligare att ST inte har med
någon tågvärd vid förhandlingar med
Stockholmståg och det händer i princip
aldrig att dessa yttrar sig i frågor som rör
deras kollegor.
Situationen inom städ och station är
om möjligt ännu värre då STs förare
som förhandlar dessa frågor saknar all
kunskap om verksamheten. ST tar där
oftast rygg på SEKO och när de ombeds
yttra sig har det väldigt sällan något att
tillföra förhandlingen.
Stockholmstågs agerande
Stockholmståg har trots vackert tal om
”högt i tak” och ”förbättringsarbete”
under året öppet visat i ett flertal frågor
att man agerar som ett vinstdrivande
företag utan hänsyn till de anställdas
åsikter. Man jagar vare krona och bryr
sig inte om hur det går till eller vem
som kommer i kläm. Att man nu har
börjat med hemliga uppgörelser är extra
oroande, speciellt med tanke på att man

nu har en facklig motpart som tydligen
tycker att detta är ok.

Det Fackliga Löftet

När Stockholmståg bryter mot
kollektivavtalet (förarnas gruppval)
och ljuger för sin personal om detta
skämmer man ut sig rejält och riskerar
förutom skadestånd även att behöva
göra om hela gruppvalet.

Under 1900 talets första hälft var förhållandena på svensk
arbetsmarknad vedervärdiga: låga löner, lång arbetstid, ingen
semester och livsfarlig arbetsmiljö. Fackföreningarna bildades
för att värna om arbetarnas villkor. Grundbulten i det här
arbetet var det fackliga löftet:

Hur vill vi att en fackförening ska
agera?
Det är dags att välja hur vi vill ha det.
Behöver vi en ”fackförening” som
ljuger, förtalar, tar åt sig äran och
kommer okunniga och oförberedda
till förhandlingar. Behövs det en
”fackförening” som gör hemliga
uppgörelser med företaget och säljer
ut hela den fackliga grundidén.

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några
omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu
lovat varandra.
Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att vi alla håller
detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!”

På Seko tar vi starkt avstånd från ett
sådant beteende. Vi tror på ett öppet
och ärligt fackförbund som arbetar för
sina medlemmars och alla anställdas
bästa.
Ps. Mer information om vad som
har hänt finns att läsa i julnumret av
lokförarbladet. Hittar ni inget exemplar
säg till på expeditionen så ordnar vi en
kopia.
Stefan Pagliarini Styrelseledamot och
Turlisteombud SEKO Pendelklubben

Kommentar till den
“hemliga gruppen”
Jag har varit fackligt förtroendevald
i snart 20 år och bl.a. turlisteombud
i 9 år, 1995-2004. Under alla år av
turlisteförhandlingar har det aldrig
hänt att någon fackklubb på pendeln
slutit avtal med arbetsgivaren om
grupper som bara kan sökas av de egna
medlemmarna. Det strider även mot
kollektivavtalet som tecknats av såväl
SEKO som ST där det klart framgår vilka
regler som gäller vid gruppval.
SEKO Pendelklubbens syn på F-dagar
och sammanhängande ledigheter
Klubben har genom alla år jobbat på
att få in fler F-dagar på grupperna.
F-dagar leder till sammanhängande 3
och 4-dagarsledigheter. Våra enkäter
visar också att en majoritet av klubbens
medlemmar eftersträvar detta. Sen finns
det självklart de som föredrar kortare
arbetspass utan extra fridagar också. Det
måste finnas en balans där, men andelen
grupper med F-dagar skulle kunna vara

Det fackliga löftet är grunden för allt
vad vi står för och om vi säljer ut det
har vi inte längre rätt att kalla oss för en
fackförening.
När ST styrelse träffar hemliga uppgörelser
och kohandlar med Stockholmståg bakom
ryggen på de anställda bryter man mot det
fackliga löftet och förråder hela kollektivet.
Man har valt en mycket farlig väg…
Grunden för förbättra våra arbetsvillkor
är att vi står enade mot arbetsgivaren.
2011/2012 års helggrupper kom till då
fackklubbarna ännu stod enade bakom
det fackliga löftet. Stockholmståg
tvingades för att få till dessa
helggrupper ge oss bra villkor.
Kohandel och hemliga uppgörelser
gynnar alltid arbetsgivaren som då
kan dumpa villkoren.
betydligt större om inte arbetsgivaren
konsekvent sagt nej till detta. Under
alla år har ST varit direkt negativa till
fler grupper med sammanhängande 3
och 4-dagarsledigheter. Man har t.o.m.

En fackförening som kohandlar och
vänder kappan efter vinden undergräver
hela det fackliga arbetet. Det fackliga
löftet sätts ur spel och man öppnar upp
för framtida försämringar.
Om Stockholmståg kan slänga ett ben
till ST och få dem att så enkelt byta sida
varför ska företaget då bry sig om att
förhandla med SEKO på ett ärligt sätt,
och erbjuda oss skäliga villkor? När blir
nästa gång och vad säljer ST ut då? Om
vi har lärt oss något av vad som hänt på
pendeln de senaste 10 åren så är det
att vi har fått kämpa för våra avtal och
villkor. Det har varit en tuff fight men
vi har lyckats genom att hålla på våra
principer och följa det fackliga löftet.
Stefan Pagliarini Styrelseledamot och
Turlisteombud SEKO Pendelklubben
vissa år drivit kravet att F-dagar ska bort
från alla grupper. Tydligen har ST nu en
annan syn på detta åtminstone när det
gäller förarna och fackligt aktiva inom
deras egen klubb.

När det kommer till tågvärdar har ST
aldrig haft något annat att komma med
än att säga nej till alla förändringsförslag
från SEKO. Ytterst sällan har de själva
kommit med egna förslag.
Pendelklubben har alltid varit villig att
göra avsteg från avtalet vid turlisteförhandlingar om det är något som
gynnar kollektivet. Sådana avsteg
gäller också bara under ett år.
Att däremot skräddarsy en “hemlig”
grupp för fyra personer, varav tre i det
här fallet är fackligt aktiva inom ST och
som inte kan sökas av samtliga vid ett
gruppval, är helt otänkbart. Hur kan
man se sina kollegor i ögonen efter
något sådant?
ST
Att ST genom sitt agerande på förarsidan
riskerar gruppvalens framtid, något som
Stockholmståg flaggat för (det framfördes
som en “idé” att gruppvalen skulle
avskaffas i samband med höstens APT)
ställer frågan om ST längre är att betrakta
som en fackförening. En fackklubb
som ställer det enskilda intresset före
kollektivet har spelat ut sin roll.
Pendelklubbens arbetssätt
Klubben kommer att under 2013
precis som föregående år att hålla
riktade möten för tågvärdar där vi
diskuterar turlistor, grupper och andra
viktiga frågor. Alla våra medlemmar ska
få säga sitt. Det är på medlemsmöten
viktiga beslut ska tas, inte bakom slutna
dörrar. Så är det i varje fall tänkt att en
fackförening ska fungera.
Olof Fryklöf, Styrelseledamot i SEKO
Pendelklubben

Notiser
Portalavtalet
SEKO-klubbarna inom pendeln har
träffat Stockholmståg som begärt förhandling om avtalet. Portalavtalet
skyddar bl.a våra medlemmar mot
avtalsdumpningar när delar av
Stockholmstågs pendelverksamhet
byter entreprenör och vi som anställda
får en ny arbetsgivare. Det är för våra
medlemmar, oavsett yrkestillhörighet
det viktigaste avtal vi har slutit med
Stockholmståg. STÅG ville tidigare
ensidigt säga upp avtalet. (se tidigare
skrivelser i ärendet). Förhandlingarna
ledde i sak till ingenting och från fackligt
håll upplever vi det som oklart vad
Stockholmståg vill uppnå i frågan.

Inrangeringen av station till
Stockholmståg
Under våren ska vi förhandla avtalen.
I grunden gäller att all tillsvidareanställd
personal på stationer övergår till
Stockholmståg med samma villkor
som gällt på ISS. Klubbens ambition
är dock att såväl stationsvärdar som
städpersonal ska gå på samma avtal
som idag gäller för förare och tågvärdar.
Vad händer med arvodisterna på
stationerna?
Förhandlingar pågår med Stockholmståg
och det är ännu inte klart hur det blir
med fortsatta anställningar för de
150 arvodister som idag arbetar på
stationerna. Oron är självklart stor bland
personalen och från pendelklubbens
sida driver vi hårt att Stockholmståg
måste ta sitt ansvar för dessa även
om de inte formellt skyddas av Lagen
om Anställningsskydd. I december
hölls ett antal fackliga möten med
arvodespersonalen och fler möten
kommer att hållas under vintern.
Teamledare
Det nya upplägget med teamledare
har som väntat fungerat väldigt dålig.
Pendelklubben kommer att omförhandla
denna fråga med Stockholmståg. Vare
sig företag eller anställda har något att
vinna på ett nytt förtroendeuppdrag
som både är dyrare för företaget
och sämre för de anställda och i sin
förlängning även för resenärerna.
Teamledaruppdragen omfattas inte
av övergången till Stockholmståg så
oavsett om det blir teamledare eller
stationsföreståndare i framtiden ska
dessa uppdrag sökas om.
Fordonsvård
När T13 startade den 9 december
så innebar det att nya scheman togs
i bruk både på depåerna och för
plockstädarna. Man anpassade också
organisationen inför Stockholmstågs
övertagande av stationsverksamheten
genom att plockstädningen hamnade
under fordonsvård. Eftersom ISS var
ute i sista minuten med att förhandla
scheman så fanns det i princip ingen
chans att komma med förslag till
förändringar eller förbättringar.
Arbetsgivaren tog ändå ett beslut att
genomföra detta, men vi har reserverat
oss mot beslutet. Då in och utgångarna i
depåerna förändrades så innebar det att
personal blev tvungna att flyttas mellan
depåerna, men även att byta från natt
till dagtjänstgöring. Något gruppval

genomfördes inte utan man utgick från
anställningstid. Klubben kommer att
hålla ett möte där depåpersonalen får
möjlighet att ge sina åsikter om hur
klubben skall driva denna fråga.
I samband med att Uppsalatrafiken
startade och Södertälje C öppnade så
blev det aktuellt att flytta på befintlig
plockstädningspersonal, vilket i
praktiken inneburit en neddragning av
personal. Förutom att man flyttat tillbaka
personal till Södertälje C så plockar man
även i Tumba och Älvsjö. En konsekvens
har blivit att man lagt scheman som
bygger på enkelbemanning i bl.a. Bålsta
och Nynäshamn. Skyddsorganisationen
är nu inkopplad för att se över om det
överhuvudtaget är rimligt att arbeta på
de villkoren samt att se till att företaget
åtminstone följer de riktlinjer som finns
vid ensamarbete.
Stationsstäd
För lokalvårdarna på station har det
också blivit en personalnedskärning i
praktiken. Den stationsstädning som
tidigare utfördes av plockstädarna läggs
nu på lokalvårdarna. För att få ihop det
så använder man skubbpersonal. Det
i sin tur gör att man troligen kommer
behöva använda arvodister på ett
felaktigt sätt d.v.s. vid planerad frånvaro.
Pendelklubben kommer att följa upp hur
detta sköts.

SEKO Pendelklubben
Adress: Klarabergsviadukten 49
Öppettider: måndag, och onsdag till
fredag 9-15
Telefon: 08-762 23 41
www.sekopendelklubben.com
seko.stockholmstag@stockholmstag.se

