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Kalendarium
8 maj - medlemsmöte ABF med politiker

7 & 13 maj - medlemsmöten/Ålandsresor 

19 Maj - manifestation mot SL´s sparpaket

Medlemsmöten i maj
Kom och ställ frågor till våra landstingspolitiker!

Kom på vår manifestation mot SLs neddragningar  
under landstingspolitikernas möte den 19 maj!

Pendelklubben under 2014 års manifestation mot Veolia där över 400 personer deltog.

Manifestation mot SL

Just nu upptar mycket av tiden för det 
fackliga arbetet att försöka skapa opin-
ion kring SL´s sparkrav. 

Så fort vi fick veta hur det skulle drabba 
Pendeln så kontaktade vi ansvariga poli-
tiker i trafiknämnden. Vi fick då ett skräm-
mande exempel på hur dåligt informerade 
de som fattar viktiga beslut kan vara.  De 
visste om att det skulle ske en besparing 
men inte hur den skulle genomföras. 

För de ansvariga bakom sina skrivbord 
så handlar det ofta mycket mer om 
att räkna kronor och ören än att se 
konsekvensen av hur besluten drabbar 
de enskilda individerna. För att illustrera 
hur det drabbat våra medlemmar kan vi 
ta exemplet med sekundärerna i Jordbro, 
Skogås och Rotebro. 

År 2012 så bestämde sig SL plötsligt för 
att utöka öppettiderna vilket innebar fler 
tjänster på dessa stationer. Många som 
fick tjänsterna kom från poolgruppen 
och var givetvis glada att få en fast sta-
tion. Men 2014 bestämde sig SL för att 
dra ner på öppettiderna igen. Givetvis 
innebar det att några från stationerna 
petades ut. 

I år kommer så nästa smäll - ”vi stänger 
sekundärerna helt”. Ytterligare några 
ska drivas bort från sin station. Nu 
dessutom i sällskap av nio kollegor från 
Farsta, Sollentuna och Upplands Väsby. 
Som om inte det vore nog så har vi fått 
vetskap om att det i anbudsunderlaget 
är samma beställning på stations- och 
sekundärtimmar som det varit före 
stängningen i år. 

Snacka om kortsiktig planering! Förutom 
dessa medlemmar är det gruppen 
betalvärdar som drabbas värst i och 
med att hela uppdraget är uppsagt. De 
kommer visserligen kunna omplaceras 
inom Stockholmståg, men innebär ändå 
ett ofrivilligt byte av yrke. 

Vi behöver nu gemensamt ta strid både 
som kollegor, anställda och skattebeta-
lare för att få de ansvariga att om-
pröva dessa beslut. Vi ses den 8 maj på 
medlemsmötet och framförallt utanför 
Landstingshuset den 19 maj! 

Ni känner alla till SLs nya sparkrav på 250 
miljoner under 2015/2016. 24 miljoner av 
dessa kommer att drabba pendeln. Färre 
tågavgångar, stängda sekundärer avveckling av 
betalvärdarna blir konsekvensen. 

Allt det här kommer att leda till missnöjda re-
senärer, mindre biljettintäkter och vandaliserade 
stationer. SL har länge misskött ekonomin med 

tveksamma projekt och misskötta biljettkontroller 
och nu ska vi på pendeln betala för det. 
Med anledning av besparingarna kallar Seko 
Pendelklubben till en manifestation mot SL under 
politikernas möte tisdagen den 19:e maj. 

Om vi kommer i stor skala kan vi tillsammans 
sätta press på landstingspolitikerna. Möt upp och 
visa de styrande i landstinget var skåpet ska stå!

Pendelklubben håller 3st medlemsmöten 
under maj, två på Ålandsbåt och ett på land. 
Dagordningen är liknande på samtliga möten 
med det tillägget att vi på landsmötet får 
chansen att träffa våra landstingspolitiker. I 
nuläget har Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet och Miljöpartiet tackat ja till att medverka. 
Klubben jobbar på att även få med Alliansen 
men de har ännu inte lämnat något besked.

Exempel på andra punkter på dagordningen:

Projekt Previa: Ståg har gått hårt åt personal 
som man anser har mycket sjukfrånvaro eller 
VAB.  Vi diskuterar vad Ståg får och inte får 
göra och utbyter erfarenheter. Om ni kallas 
till projekt Previa kan det vara bra att ha en 
facklig företrädare med sig.

Trafikstörningar & Trafikinfo: Med alla stora 
störningar i trafiken har det varit prövande 
veckor för oss på Pendeln. Samtliga yrkesgrup-
per har drabbats. Trafikverkets ytterst bristfäl-
liga information har förvärrat situationen 
ytterligare. 

OBS! Det är viktigt att så många som möjligt 
kommer på landmötet och deltar i politiker-
utfrågningen. Har ni redan tidigare bokat en 
av ålandsresorna så kom gärna på landmötet 
ändå. Politikerutfrågningen pågår mellan 
14.30 till 15.30
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Årsmötet 2015
Ett 60 tal medlemmar deltog i årsmötet på ABF – Huset.  
Mötet avslutades med 3 rätters middag på En Trappa Ned.

Medlemsmöten i maj
Kom och ställ frågor till våra landstingspolitiker!

Ekonomi:
Klubbens Kassör Soraya Restrepo gick igenom 
klubbens ekonomiska berättelse och budgeten 
för 2015 vilken godkändes av medlemmarna. 
Magnus Nord läste upp Revisorernas berät-
telse, mötet godkände berättelsen. Medlem-
marna fann att styrelsen skött sitt uppdrag och 
beviljade ansvarsfrihet för det gångna året.

Mötet beslutade att kampanjen 0 kr för de 
första 6 månaderna som ny medlem skulle 
fortsätta då de flesta som provat på kampan-
jen har stannat kvar som medlemmar. Mötet 
beslutade även att budgeten för vår tidning 
Pendelbladet skulle utökas med 10 000 kr till 
35 000 kr. På så sätt har vi möjlighet att ge 
ut fler nummer av tidningen om det skulle 
behövas. Vi räknar med att fortsatt ge ut 4 – 5 
nummer under året.

Styrelsen föreslog att klubbavgiften förblir 
oförändrad, mötet antog förslaget. Årsmötet 
antog styrelsen förslag att hålla 4 möten 
under verksamhetsåret. (årsmötet och 3 till) 
Vårmötena med 2 på ålandsbåt och ett på land 
räknas som ett möte.)

Skyddsombud:
HSO för Ståg Sonny Johansson och för ISS Mar-
tin Söng berättade om verksamheten. 

Rainer Andersson berättade om städarnas mod 
att stå upp mot ISS vilket säkerligen har bidragit 
till att projekt vändstäd lades ner av ISS. De båda 
verksamhetsberättelserna godkändes av mötet.

Val av styrelse:
4 Styrelsemedlemmar avtackades då de efter 
lång och trogen tjänst beslutat att ta en Paus 
i styrelsearbetet. (Åsa Brandt, Felipe Lazo 
Amir Nilo & Carina Thorhede.) Som Ordi-
narie Ledamöter valdes Ronny Bergström och 

Natalia Espinoza in i styrelsen. Nya ersättande 
styrelseledamöter blev Fredrik Holmqvist, Issa 
Kobayashi, Pran Malhotra och Ann Charlott 
Nörgaard.

Övriga val:
Turlistombud: Davy EL – Hadjali  (TV), Soraya 
Restrepo, Mehdi ABedian, Iman Ibrahim, Mats 
Liljegren och Hadi Jassem (station). Martin 
Söng( fordonsvård.)

Skyddsombud: Susanne Berndtsson åkande (3 
år), Cecilia Sköld, Liisa Sauko och Ann Schama-
ny station (3 år.)

Revisor: Enrique Obregon (2 år), Rainer An-
dersson 1 år (ersättare)

Försäkringsinformatör: Mohammed Ahsin och 
Mirsad Brokovic (2 år.)

Ungdomsansvariga: Claudia Diaz och Fredrik 
Holmqvist  (2 år.)

Kontaktombud: Daod Wamith  (2 år Bro 
depån) Monir Bazgra (2 år Södertälje depån)

Kamratstödjare: Olof Fryklöf, Rainer Anders-
son och Ann Schenström (1 år)

Valberedning: Bengt Borg, Andre 
Friberg, Maria Musnikow, Carina 
Thorhede och Micael  
Gustavsson (1år)

Valordning:
Ali Farhad hade skickat in ett 
förslag om ändrad valordning. 
Rainer Andersson informer-
ade om de olika alternativen 
och dess för och nackdelar. 
Mötet valde att behålla nu-
varande system med omröst-
ning på årsmötet.

Motioner:
Under ett tidigare medlemsmöte antogs ett 
förslag att skicka ett brev till Seko angående 
personvalskampanjen under valet samt Sekos 
koppling till LO och därmed Socialdemokratis-
ka partiet. Styrelsen föreslog att istället skicka 
en motion till förbundskongressen eftersom 
ett brev kan passera obemärkt medan en mo-
tion måste behandlas av kongressen. Mötet 
fann det vara en god ide och antog förslaget. 

Solidariskt stöd/Manuels fond: 
På tidigare medlemsmöten i september/ok-
tober 2014 röstade medlemmarna för att vi 
inför “Manuels fond”. Fonden kommer inte 
skötas som en formell fond då byråkratin 
runt är alltför problematiskt t.ex. så måste 
man ha en styrelse till fonder. Riktlinjer för 
fondens ändamål, finansiering, tak m.m. måste 
beslutas av medlemmarna. Frågan väcktes om 
solidariskt stöd för 2015 skulle användas för att 
finansiera fonden. Diskussionen var livlig men 
bordlades p.g.a. tidsbrist.  
Stefan Pagliarini

Manifestation mot SL Rainer berättar om projekt vändstäd.

Åsa, Felipe & Carina avtackas för sin tid i styrelsen.
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SL ska spara 250 miljoner
SL:s sparpaket slår hårt mot kollektivtrafiken
Bakgrund
Inför Landstingets beslut om budget inför 
2015 så fanns en begäran från SL om ett extra 
tillskott på 500 miljoner kronor för att kunna 
bedriva en fungerande kollektivtrafik i länet 
som planerat under året. Allianspartierna som 
tillsammans med Sverigedemokraterna styr 
landstinget beslöt att ge SL endast hälften av 
det begärda beloppet, d.v.s. 250 miljoner kr. 

Samma politiska majoritet i SL:s trafiknämnd 
gav sedan tjänstemännen på SL i uppdrag att 
genomdriva besparingar på de 250 miljoner 
kr som saknas för verksamhetsåret 2015. Hur 
detta sedan i praktiken skulle genomföras 
valde de styrande politikerna i trafiknämnden 
att överlåta till tjänstemännen att besluta om 
trots att de är ytterst ansvariga för att Stock-
holm ska ha en fungerande kollektivtrafik. 
Den politiska oppositionen, S, MP och V, fick 
beskedet om besparingspaketet på Pendeln 
via ett pressutskick och ställdes inför fullbordat 
faktum då konsekvenserna av besparingarna 
enligt den styrande majoriteten inte behöver 
diskuteras.
Besparingar mot allt förnuft
Orsaken till underskotten sägs handla dels 
om felinvesteringar och att pengar lagts på 
tveksamma projekt, som spårvagnstrafik i 
Stockholms innerstad, men också om att biljet-
tintäkterna legat hundratals miljoner under 
det som budgeterats. Och det är väl här man 
börjar undra. En stor del av de besparingar 
som görs på Pendeln kommer just att leda till 
att biljettintäkterna radikalt sjunker ytterligare. 
Hur mycket av besparingen återstår när det 
hela ska summeras?

På Pendeln ska det sparas 24 miljoner kr 2015, 
sedan återstår det 226 miljoner kr av ned-

skärningar inom övrig kollektivtrafik. Hur den 
besparingen ska genomföras finns ännu inget 
besked om. Det talas också om chockhöjningar 
av biljettpriserna inför 2016.

Konsekvensen av sparpaketet och kommande 
avgiftshöjningar lär bli att färre stockholmare 
väljer kollektivtrafiken, att otryggheten ökar 
och kundnöjdheten minskar.  Det är en bespar-
ing mot allt förnuft!

Hur påverkas upphandlingen?
Frågan är sedan också hur det förfrågningsun-
derlag som SL ska skicka ut till de företag som 
deltar i upphandlingen av Pendeln påverkas av 
den vanskötta ekonomin. Där ska det framgå 
hur det begärda priset för att bedriva pendelv-
erksamheten ska vägas mot kvalité. Skulle SL 
besluta om att priset får ett större genomslag 
än vid förra upphandlingen, 2006, så finns all 
anledning både för oss anställda och för våra 
resenärer att känna oro.

Dags att granska SL-politikerna igen?
Efter skandalupphandlingen av Pendeln 1999 
och den katastrofala trafikstarten 2000 starta-
des en namninsamling bland oss anställda med 
krav på dåvarande SL-styrelsens avgång. När 
krutröken lagt sig den gången visade det sig att 
såväl SL-styrelsens dåvarande ordförande som 
dess VD hade haft sina fingrar i syltburkar de 
inte borde haft. 

Frågan är om det inte snart är dags för oss att 
på samma sätt kräva Trafiknämndens avgång 
och titta närmare på hur besluten fattas på 
Landstingshuset och hur det påverkar oss alla? 
Vem vet vad som skulle dyka upp efter en 
sådan granskning!

Olof Fryklöf

Ny tidtabell för upphandlingen
Upphandlingen av Pendeln har blivit 
försenad med ett halvår. Man kan alltid 
spekulera över orsakerna men för oss 
anställda innebär det att Stockholmståg 
fortsätter att vara vår arbetsgivare fram 
till december 2016 istället för som tidig-
are sagt juli 2016. Skulle Stockholmståg 
vinna upphandlingen blir det så även i 
framtiden. I nuläget är det inte bestämt 
om anbudet lämnas in i Stockholmstågs 
eller SJ´s namn.

En konsekvens av förseningen är att 
det blir snålt med tid för att teckna 
lokala kollektivavtal med en eventuell 
ny arbetsgivare. De centrala avtalen för 
spårtrafik, som reglerar fredsplikten, 
går ut 1 april 2016 och SEKO:s förbund 
kommer inte att teckna något nytt avtal 
innan frågan är löst lokalt på Pendeln. 

Nya tidsplanen för upphandlingen av 
Pendeln

• 30 mars 2015: Det färdiga förhandlings-
underlaget skickas ut till företagen av SL

• Augusti 2015: Anbuden från företagen 
ska vara inlämnade

• November/December 2015: Beslut om 
tilldelning tas av SL

• Våren 2016: Avtalsförhandlingar mel-
lan SEKO och det vinnande företaget
• December 2016: Trafikstart

År av vanskött ekonomi - nu tvingas SL Spara.
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Vad gör klubben?
På de två extrainkallade medlemsmöten som 
hölls den 19 mars med anledning av SL:s 
sparpaket på Pendeln diskuterades besparing-
skraven och de konsekvenser det får för våra 
resenärer. På båda mötena kom man fram till 
att SL:s besparingskrav innebär sämre kvalité 
på resandet samtidigt som det är osäkert om 
det i slutänden sparas några pengar överhu-
vudtaget. Styrelsen fick i uppdrag av mötet att 
ta fram en konsekvensanalys av SL:s sparpaket. 

Några av de synpunkter som kom fram var:

• Intäktssäkring:
Att närvaron av betalvärdar på stationerna 
innebär minskad ”plankning” är tämligen 
självklart. Obemannade stationer innebär 
minskad biljettförsäljning. Intäktssäkringen är 
ett av SL:s prioriterade mål. 

• Ökad otrygghet:
Stationer utan personal är inte en trygg plats 
att vistas på. Förmodligen blir konsekvensen 
att väktare istället måste finnas på plats under 
kvällar. Om någon fastnar i hiss så tar det 
längre tid för personalen att komma dit och 
prata med resenären.

• Ökad otillgänglighet: 
På de obemannade uppgångarna kommer 
vissa resenärer inte att kunna passera som 
t.ex. handikappad med ledsagare, förälder 
med barnvagn och fler barn. SMS-läsaren kop-
plas inte till barnvagnsgrinden så resenärer i 
rullstol, med barnvagn och resväskor kan inte 
passera med sms-biljett.

• Klotter och vandalisering:
Kostar SL åtskilliga miljoner varje år. Kon-
sekvensen av att ta bort befintlig personal på 
stationer leder till att problemen ökar radikalt.

• Info och synlighet:
SL vill ha mer av info och synlig personal. Att 
säga upp avtalet om betalvärdar och avbeman-
na stationer leder till motsatsen.

• Inställda tågavgångar/fler korta tåg:
Minskat resande speciellt från Nynäs där mån-
ga kommer att välja bilen istället. Minskade 
intäkter och ökade miljöutsläpp blir följden. 

SEKO Pendelklubbens handlingsplan
Klubbstyrelsen beslutade efter medlemsmötet 
om en handlingsplan:

• Påverka politiker 

Pendelklubbens handlingsplan
Vad kan hända & vad gör klubben

 Så påverkas Pendeln av SL:s sparpaket
• Sekundärentréerna i Jordbro, Skogås, Farsta 
Strand och Rotebro kommer att vara obeman-
nade fr.o.m. 1 april. Upplands Väsby norra (?) 
och Sollentuna södra kommer att vara obe-
mannade fr.o.m. 1 maj. 12 tjänster försvinner.

• Avtalet om betalvärdar sägs upp i två 
omgångar. Hälften försvinner 1 juli och övriga 1 
januari 2016. Ett tjugotal tjänster försvinner.

• Antalet tågavgångar till och från Nynäshamn 
minskar med sextio tåg i veckan på vardagar 

Fakta om sparpaketet
och med cirka fyrtio tåg på helgerna fr.o.m. 
augusti.

• Tio tåg per vecka mellan Södertälje C och 
Järna ställs in fr.o.m. juli.

• Avtalet med Lugna gatan förlängs inte och 
tjänsten försvinner från Pendeln i juli.

• Glesare spårstädning fr.o.m. juli.

Ingen sägs upp

Pendelklubben har förhandlat frågan med 
Stockholmståg och i nuläget så föreligger inget 
varsel om uppsägningar. 

De berörda stationsvärdarna och betalvärdarna 
kommer att erbjudas arbete som stationsvärdar 
inom poolgruppen (”stationsskubben”). Rekry-
teringen till tågvärdskursen i maj kommer att 
genomföras internt på Pendeln vilket innebär 
att 10-12 nya tjänster skapas.  

Skulle sekundärentréerna bemannas igen så 
ska de nya tjänster som då uppstår i första 
hand erbjudas den personal som idag tvingas 
bort från sin station. Överenskommelsen om 
detta gäller under ett år.

Politiker från SL:s trafiknämnd bjuds in till vårt 
medlemsmöte den 8 maj och att komma på 
studiebesök för att se vilken nytta betalvärdar 
gör och hur många resenärer som t.ex. pas-
serar på Sollentuna södra.

• Manifestation
En manifestation mot sparpaketet kommer att 
hållas utanför landstingshuset den 19 maj

• Konsekvensanaylys 
Media kontaktas och konsevenser av besparin-
garna presenteras.

• Kontakta lokala politiker 
Våra medlemmar uppmanas att kontakta 
lokala politiker i de berörda kommunerna.

Alla behövs!
Som alltid är det viktigt att komma ihåg att 
enighet är styrka. Det är självklart viktigt att 
alla medlemmar efter förmåga deltar i mot-
ståndet mot SL:s sparpaket. 
Samtliga våra medlemsgrupper berörs på olika 
sätt av nedskärningarna och det är viktigt att 
alla som kan kommer till medlemsmötet den 8 
maj och manifestationen den 19 maj. Det hand-
lar om vår framtid som anställda på Pendeln.

Ett besök på bryggan gör gott för själen. 
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Styrelsen 2015
Från vänster:
Ellington Gordon: 
076-000 52 92, Ellington.Gordon@stockholmstag.se

Stefan pagliarini: 
073-661 59 72, Stefan.Pagliarini@stockholmstag.se

Fredrik Holmqvist: 
076-000 51 69, Fredrik.Holmqvist@stockholmstag.se

Issa Kobayashi: 
073-661 62 96, Issa.Kobayashi@stockholmstag.se

Irene Sandberg
073-661 59 65, Irene.Sandberg@stockholmstag.se

Anna Söderberg
076-000 50 53, Anna.Soderberg@stockholmstag.se

Fozie Ghanbarzadeh
073-661 58 56, Fozie.Ghanbarzadeh@stockholmstag.se

Ronny Bergström
073-661 58 92, Ronny.Bergstrom@stockholmstag.se

Pran Malhotra
073-661 56 09, Pran.Malhotra@stockholmstag.se

Ann-Charlott Nörgaard
076-000 50 74, 
Ann-Charlott.NorgaardNilsson@stockholmstag.se

Natalia Espinoza Ceballos
073-661 61 15, Natalia.Espinoza@stockholmstag.se

Saknas på bilden:
Freddy Soto:
073-941 31 99, flakinos@hotmail.com

Soraya Restrepo:
076-000 50 54, Soraya.RestrepoSuarez@stockholmstag.se
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Att inflationen i Sverige under 2014 var histor-
iskt låg har orsakat minusränta från Riksbank-
en och krav från arbetsgivarhåll om att facken 
borde dämpa löneanspråken, då man menar 
att den låga inflationen medför att priserna 
inte ökar och att vi därför inte behöver höja 
våra löner. Låt oss syna fakta.

Vad är inflation?  
Ja, kortfattat innebär det en nations genom-
snittliga prisökningar på alla varor och tjänster. 
Om inflationen ligger på minus, som den 
gjorde under 2014 och innebär deflation, in-
nebär det att priserna på varor och tjänster i 
genomsnitt blir lägre. Allt borde då rimligen bli 
billigare att köpa. Men stämmer det med din 
och min ekonomi? Nej, knappast.

Inflation mäts utifrån samtliga varor och tjänsters 
genomsnittliga prisökning, vilket inget säger om 
den enskilda varans ökade eller minskade pris. 
Om guldpriset sjunker drar det ner inflationen 
men det gynnar knappast den som sällan köper 
guld. För vår del spelar det heller ingen större roll 
om rysk kaviar blir billigare, mer intressant är att 
gurkan plötsligt kostar 50 kronor kilot.

Inte hela sanningen
Näst efter hyran är maten en normalfamiljs 
största utgift, cirka 5.000:-/månad för två 
vuxna och två barn . Oavsett hur mycket du 
tjänar kan du antagligen inte äta mycket mer 
än vad du gör idag, men du kan självklart äta 
dyrare och mer hälsosam mat om du hade råd. 
Ju större del av din lön som går åt till matinköp 

desto mer drabbas du av ökade matpriser. Och 
det är det som händer idag.

Trots en inflation kring nollstrecket ökar 
matpriserna rejält. I Dagens Nyheter den 29 
januari 2014 kunde man läsa: ”De senaste fem 
åren har de svenska matpriserna ökat mer än 
dubbelt så mycket som den genomsnittliga 
prisutvecklingen i samhället.” Sedan i julas har 
matpriserna bara fortsatt att öka med cirka 10 
procent. Ändå fortsätter nationalekonomer, 
arbetsgivarna och dessvärre även våra fack-
föreningsledare att peka på inflationen som 
om det vore ett av Herren Gud utsatt mått på 
våra ökade utgifter.

Det flesta av oss kan räkna på fingrarna. Om vi 
får 500 kronor i löneökning (minus skatt) och 
hyran samtidigt stiger med 150 kronor, mat-
kassen med 200 kronor per månad, SL-kortet 
kostar 100 kronor mer och samtidigt som dag-
isavgiften, elpriset, försäkringarna och andra 
fasta utgifter stiger med hundra kronor totalt, 
ja då har vi i slutändan fått en reallönesänkn-
ing. Dina 500 kronor i löneökning är redan 
uppätna och mer därtill. Ska vi då trösta oss 
med att inflationen ligger på minus?

Nationalekonomi ett trubbigt verktyg
Författaren August Strindberg besvarade en 
gång frågan om vad (national)ekonomi var 
för något med orden: ”En vetenskap uppfun-
nen av överklassen för att komma åt frukten 
av underklassens arbete.” Det är exakt så det 
är. I årtionden har våra nationalekonomer, 

ivrigt applåderade av arbetsgivarna, hävdat 
ett samband mellan allt för höga löneökningar 
och en hög inflation. Det är således våra ökade 
löner som påstås driva på inflationen och gör 
allting dyrare. Tyvärr har även LO tagit till sig 
denna teori.

I en intervju i Dagens Industri i början av april 
i år kopplar LO:s ordförande ihop inflations-
målet (2%) med de kommande avtalskraven. 
Han säger: ”Om vi utgår ifrån en inflation på 
2 procent så betyder centrala avtal på 2 till 
2,5 procent en reallöneförbättring.” För att få 
ihop LO-basens resonemang måste man alltså 
blunda för att inflationen endast mäter just 
nationens genomsnittliga prisökningar. Som vi 
har sett säger inflationen inget om priset på 
maten, hyran, dagisavgiften, SL-kortet o.s.v. 
En fackföreningsledare värd namnet borde 
självklart slå näven i bordet och hävda att en 
löneökning på 2 till 2,5 procent endast innebär 
fortsatt reallönesänkning för LO-kollektivet.

Ökade klassskilnader
Att främst löneökningarna driver på inflationen 
och prisökningarna är lögn och förban-
nad dikt. Våra löner halkar hela tiden efter 
prisökningarna och när vi kräver mer pengar i 
plånboken är det inte för att köpa rysk kaviar 
utan för att få ihop till maten, hyran och kläder 
åt våra barn. Det är bara att lyftas på blicken 
och inse verkligheten. De rika blir rikare och 
klasskillnaderna bara ökar på grund av våra allt 
för blygsamma lönekrav. Sverige är idag ett av 

Luften har gått ur den svenska ekonomin.

Inflationen och våra löner
Hur fungerar sambandet mellan inflation, tillväxt och löner?
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världens mest ojämlika länder där 10 procent 
av befolkningen kontrollerar 70 procent av 
samhällets ekonomiska tillgångar. Och det är 
vi som arbetar som har tvingats avstå en allt 
större del av frukten av vårt arbete som har 
betalt dessa rikedomar.

När jag själv växte upp på 60-talet, med en far-
sa som var rörmokare, kunde en arbetarfamilj 
leva på en lön. Självklart kan man ifrågasätta 
att kvinnornas löner var så låga att de sällan 
kunde försörja en familj på det men poängen 
är att familjeekonomin för de flesta gick ihop. 
Trots att bara en i familjen arbetade heltid. 
Idag tvingas båda i familjen (även utan barn) 
arbeta för att få ihop ekonomin. Ändå påstås 
det att vi bara har fått det bättre och bättre 
genom åren. Jovisst, rikedomarna samlas på 
hög men det är inte i våra bankfack pengarna 
ligger och skräpar.

Girighet bakom ekonomisk nedgång?
Sedan 1995 har Sveriges samlade elit,  
inklusive SAP och LO, enats kring att infla-
tionen bör ligga på ca 2 procent. Det anses ge 
stadga och balans åt den svenska ekonomin. 
När inflationen sjönk till minus sänkte Riks-
banken den så kallade reporäntan till -0,25 
procent i ett desperat försök att få upp infla-
tionen till en mer ”sund” nivå. Tanken är att en 
sänkt utlåningsränta ska stimulera ekonomin, 
öka investeringarna, konsumtionen och efter-
frågan på varor och tjänster och på så sätt höja 
den allmänna prisnivån. D.v.s. inflationen ska 
förhoppningsvis stiga.

Nu har detta ännu inte skett. Inflationen ligger 
fortfarande kring nollstrecket trots minusränta 
och bankernas ökade möjlighet att ge billiga 
lån. Detta gynnar självklart den som t.ex. har 
dyra bostadslån men i slutändan är det vi som 
arbetar som får ta smällen. Sjunkande priser i 
allmänhet är endast ett tecken på sjunkande 
efterfrågan, från vår horisont innebär det 
konkret att mindre pengar i plånboken ger oss 
mindre möjlighet att handla för. De rika och 
förmögnas girighet lägger i slutändan krokben 
på ekonomin, då vi lågavlönade snart inte får 
råd att köpa det som vi dagligen behöver. Då är 
härdsmältan här och bubblan brister.

Vi ställer upp!
Men låt oss vara hyggliga och erkänna att 
nationalekonomerna hela tiden har haft rätt 
gällande kopplingen mellan höga löneökningar 
och en hög inflation. Av solidariska skäl bör vi 
därför nu förbarma oss över de rika parasit-
erna som biter i sina naglar i förtvivlan över 
att efterfrågan på det de vill sälja hela tiden 
sjunker. Vi ska ta vårt samhällsansvar! Vi ska 
förbrödra oss med ränteockrarna, börshajarna 
och aktieklipparna och ödmjukt ta emot en 
rejäl och saftig löneökning som skjuter fart på 
inflationen och stabiliserar ekonomin.
Låt säga 10 procent mer i plånboken. Om det 
inte räcker för att få fart på ekonomin är vi be-
redda att uppoffras oss och ta emot ännu mer. 
Om så gurkan kostar 100 kronor kilot lovar vi 
dyrt och heligt att sedan springa till affären och 
köpa ett helt lass, även om det till 96 procent 
bara består av vatten.    Rainer Andersson 

När Stockholmståg i november drev 
igenom sina schemaförslag för stations- 
städningen, efter protester från städarna, 
blev man tvungen att lyfta ut städningen 
av Cst nattetid från förhandlingarna. Sex 
månader senare vet ännu ingen hur den 
långdragna processen ska sluta.

När Stockholmståg i november drev igenom 
sina schemaförslag för stationsstädningen, efter 
protester från städarna, blev man tvunget att 
lyfta ut städningen av Cst nattetid från förhand-
lingarna. Fem månader senare vet ännu ingen 
hur den långdragna processen ska sluta.

SEKO har uppskattningsvis träffat Stockholm-
ståg ett tiotal gånger vid möten och förhan-
dlingar sedan i november där städningen av 
Cst har behandlats. När man till en början 
inte fick igenom ett schema för nattstädet där 
principen om ledighet varannan helg inte res-
pekterades följdes det av det ena tvära kastet 
efter det andra.

Ena gången skulle nattstädet slås ihop med 
spårplocket och den andra gången behövde 
man inte längre spårstäda mer än var tredje 
vecka. Ena veckan gällde schemaändringen 
bara natten och nästa vecka även dagtid. Ett 
schemaförslag som man själv inte ville införa, 
men som ändå lades på förhandlingsbordet, 
följdes av ”övervägandet” att lägga ut städnin-
gen av Cst på underentreprenad.

Detta ”övervägande” om entreprenad, som 
bl.a. motiverades med att man inte har 
någon arbetsledare på natten (vilket SEKO 
visade att man kunde lösa, men som Stock-
holmståg då avvisade med att man inte ville 
ha några arbetsledare tillgängliga efter 21.00) 
upprepades på 4-5 möten, utan att man kom 
till skott och kallade till förhandling.

Nästa bud var att man ville ge tillbaka sta-
tionsstädningen på Cst till SL, som tydligen 
betalar Jernhusen för den tjänsten men som 
utförs av Stockholmståg i ett tilläggsavtal. Att 
SL betalar dubbelt för en tjänst som ingen 
tycks vilja befatta sig med förklarar möjligen 
den dåliga ekonomin, om nu detta inte bara 
är ett enskilt exempel på slarvigt skötta af-
färer hos SL. 

Den senaste akten i denna fars har inletts 
med besked om att Jernhusen inte vill ha 
tillbaka städningen. Tillbaka på ruta ett har vi 
nu fått ett nytt schemaförslag från Ståg som 
innebär att man i stället för att städa på nat-
ten, när det är lämpligast, så ska man mitt i 
rusningstrafiken trängas med resenärerna.

Till varje pris har Stockholmståg velat göra 
sig av med stationsstädningen på Cst och vi 
undrar varför man inte har förmåga att sköta 
sysslan på ett professionellt sätt? Vilken an-
nan station kan man inte heller städa? 

Förhandlingsdelegationen

Cst städ - en fars..
Förhandlingarna har gått runt som i ett hamsterhjul..

Ständigt nya kast i segdragna förhandlingar.
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Skyddsombuden informerar
Stuvsta
Infoskylten som hängde i buntband på Stuvsta 
Station är nu äntligen nedtagen. Skyddsom-
buden påtalade detta problem för arbetsle-
dare och stationschef men inget hände, fyra 
veckor och en förkylning senare påtalade jag 
detta igen och då plötsligt hände det..

Spånga
Vi gjorde ett besök i Spånga för att se över situ-
ationen där strömmen kommit och gått under 
en tid.
Av den anledningen beslöt man att stänga av 
hissar och rulltrappor för att inget allvarligt skulle 
hända. Resenärer med barnvagn och rullatorer 
uppmanades att kliva av i Barkarby i stället. Där 
fick man gå 1.1 kilometer för att kliva på en buss 
tillbaks till Spånga. Vi hade ju gärna sett att man 
hade satt in en buss som hade gått från Barkarby 
station till Spånga station.

Dessutom tar ju all elektrisk utrustning på 
stationen stor skada av dessa återkommande 
strömfall. Resenärer som skulle resa från 
Spånga station möttes av betalvärdar och 
stationspersonal som talade om att hissar och 
rulltrappor var ur funktion, vilket inte mottogs 
speciellt trevligt av en del resenärer. 

Vi efterlyste ”asfaltspratare” skyltar där 
resenärerna direkt såg att rulltrappor och 
hissar var ur funktion. Vi föreslog också att 
man kanske kunde stänga expeditionen efter 
klockan 18.00 eftersom stationsvärden ändå 
inte kunde utföra sitt jobb eftersom mörkret 
förhindrade stationsvärden i sitt arbete.  
Access maskiner och annan nödvändig ap-

paratur i expeditionen fungerade inte heller. 
Dagen efter vi föreslog dessa åtgärder fann 
man av en händelse felet och allt ordnade sig.
Citybanan
Skyddsorganisationerna fick en guidad tur i 
Citybanan där vi vandrade från Station City till 
Station Odenplan. De enorma bergrummen 
börjar nu ta form och man kan börja skönja 
hur det kommer att se ut om ett par år när allt 
ska vara klart. Sprängningarna är nu klara och 
nu återstår att fullfölja arbetet med att bygga 
stationer, lägga makadam, räl och baliser, mon-
tera signaler kontaktledningar m.m.
Var 300:e meter i tunneln finns det evakuer-
ingsdörrar som leder till evakueringstunneln. 
Det finns också stora fläktar som ska se till att 
leda ut partiklar ur tunneln.

Skyddsorganisationerna har nu börjat få svar 
från Trafikverket och SL på ett flertal frågor 
angående luftkvalitet, spärrkiosker och annat 
som vi väntat på att få svar på. Partikelhal-
terna på plattformen beräknas ligga på 80 
uµ/ m³ (mikrogram per kubikmeter) detta är 
ett dygnsvärde och är räknat på 21 timmar. 
Arbetsmiljöverkets tillåtna gränsvärde i tunnel-
miljö ligger betydligt högre. Vi har efterlyst en 
mätning vad värdet är mellan plattformsvägg 
och tåg. Vi tittade även på stationsmodulen i 
Station City (Krysset).

 SL We Have A Problem
Möte med SL igen och information om att 
väktarna ska omorganiseras, eventuellt bli 
färre för besparingskravens skull och få delvis 
nya utgångsstationer där de befinner sig 

mellan larm. Som ni kanske vet har 
SL ekonomiska problem med pengar 

som försvinner i cyberrymden. Inbespar-
ingarna kommer som ett brev på posten. 
Tunnelbana, bussar och pendel måste snart 
konkurrera om färre resurser än i dag och 
då finns det en sak som är extra viktig. Den 
heter rapporter.

Alla rapporter som skrivs och som handlar 
om hot och våld hamnar hos TryggC för 
statistik. Idag är vi sämst alla kategorier på 
att skriva om alla händelser, tunnelbanan 
och bussarna är bättre på detta. Vill vi styra 
över resurser till vår verksamhet finns det 
bara en väg att gå, vi måste skriva fler rap-
porter. Vi vet att det kan kännas hopplöst 
när man tycker ”att inget händer så vad 
spelar det för roll?”, vi är ju alla där ibland. 
Men till saken hör att det gör skillnad. 

Skriver vi inte rapporten om glåpordet som 
kastades efter oss i Märsta eller luftsparken 
som riktades mot smalbenet i Nynäshamn, 
kommer det att leda till färre väktare. Rap-
portera med andra ord in allt, det kommer 
att bli dubbelt viktigt nu efter omorganisa-
tionerna. Vi jobbar ju själva i vår hytt och 
då är det extra viktigt att kunskapen om 
allt som händer kommer in, annars är den 
grymma sanningen den att det som har hänt 
i själva verket aldrig har hänt. Så får det inte 
bli så skriv mer än någonsin och ta detta för 
vana också framöver. Tack på förhand.

Södertälje Hamn
Skyddsombuden genom Thomas Deling-
Leijonhav vill påminna er som jobbar i 
Södertälje Hamn att ni har rätt att åka till 
och från depå med taxi. Börjar eller slutar 
ni er tjänst där är det viktigt att ni utnyttjar 
den möjligheten. Utnyttja denna rätt för att 
minimera risken att komma till skada på de 
bilvägar som ligger i området. Om taxibilar-
na kommer försent eller uteblir är det inte 
er uppgift att rätta till detta utan arbetsled-
ningens så ring till OPL med en gång om 
detta sker. Kom också ihåg att skriva rapport 
om utebliven bil, ju fler rapporter vi får in 
desto lättare för oss att göra något åt saken.  
Skyddsombuden

Arbetet med Station City i full gång.

Station City (krysset) Evakueringsdörrar
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arbete utan risker för ohälsa och olycksfall. 

   Att ha skriftliga fungerande säkerhetsrutiner 
och instruktioner för hot- och våldsituationer 
som alla känner till. 

Vi lägger upp hela Förläggandet (brevet om 
vad ISS måste rätta till) på vår hemsida www.
sekopendelklubben.com

Notiser
Snålhet kostar ISS stora belopp

Årets löneförhandlingar igång

Trafikinfo - en katastrof!

Sjukfrånvaro vid säkerhetstjänst
Ståg har börjat med nya rutiner där man 
ifrågasätter säkerhetstjänsten för de som 
har mycket korttidsfrånvaro eller mycket 
VAB. Transportstyrelsen har inte ändrat 
några rutiner utan säkerhetstjänst prövas 

endast vid kroniska sjukdomstillstånd såsom 
t.ex. diabetes. Ståg har vid hög frånvaro rätt 
att kräva förstadagsintyg (läkarintyg från första 
sjukdagen) men kan inte ifrågasätta lämp-
ligheten till säkerhetstjänst.  

Pendelklubben betraktar Stågs nya håll- 
ning som rena trakasserier av personalen och 
uppmanar samtliga utsatta medlemmar att 
kontakta klubben.  
Förhandlingsdelegationen

Sedan Trafikverket tog över trafikinforma-
tionen i egen regi är vi nog många som 
undrade vad fan som hände..  
När man ringt in felaktig trafikinfo har man 
mötts av fraser som: ”jaså är det så”, ”det 
ordnar sig nog”, eller” bry dig inte om det 

du och sköt ditt!”. Usel kvalitet kopplat med 
ännu värre bemötande. Stockholmståg har vid 
flera tillfällen försökt påtala problemen men 
synpunkterna har helt och hållets avslagits. 
Enligt Trafikverket har man inga problem med 
trafikinformationen. Vi måste nu all hjälpas 

åt att skriva rapporter så Ståg har något att 
komma med i dialogen med trafikverket. 
Pendelklubben uppmanar er att rapportera 
om kaos vid skyltningar och oprofessionellt 
beteende vid påringning.

Att snålheten bedrar visheten är ett gammalt 
ordspråk som ISS nu har fått känna på. När 
man förra sommaren valde att säga upp arvo-
distavtalet med SEKO (avtalet som gjorde att 
man kunde använda timanställda) och istället 
ersätta timanställda med anställda på allmän 
visstid (AVA) så trodde man att man kunde 
köra på i gamla fotspår.
De AVA-anställda på ISS skrev under hösten 

på kontrakt månad för månad, (från 30-100 
procent av en heltid) utan att få veta vilka 
dagar i månaden som var arbetsdagar och vilka 
som var fridagar. ISS ansåg därmed att en AVA-
anställd var att betrakta som en timanställd 
som kallas in när arbetsgivaren anser att det 
behövs. Billigt och bra!
Men där bet sig ISS i tummen. När SEKO på-
pekade att AVA-anställda går på samma avtal 

som de tillsvidareanställda och att dessa därför 
ska ha ett tidsförskjutningstillägg (ca 170:-/
dag) för varje utlagt arbetspass under sex 
månaders tid, så var det inte lika roligt längre. 
Slutsumman för missen med att läsa avtalet 
kostar ISS ett par 100.000:-  till de AVA-anställ-
da, och det som var billigt och praktiskt blev 
plötsligt dyrt och krångligt.   

Stockholmståg
Årets löneförhandlingar har startat och i år 
ligger potten på 2,3 procent. Vi har yrkat på 
att Ståg jämnar ut löneskillnaden mellan Seko 
och ST. I nuläget tyder inget på att de kommer 
göra det. Vi har också lämnat olika förslag på 
hur de s.k. *överlönerna ska fördelas. Ståg 
räknar just nu på det och återkommer vid 
nästa förhandlingstillfälle med svar. Förhan-
dlingarna fortsätter och beräknas vara klara 
i början på maj. Det innebär att nya lönen 

förhoppningsvis kan betalas ut i maj, däremot 
kanske Ståg inte hinner få med den retroaktiva 
löneutbetalningen.
ISS 
Klubben har förhandlat lokalt med ISS och även 
här är det en lönepott på 2,3 procent som ska 
fördelas. Vi har för första gången förhandlat till-
sammans med Seko Iss Transport. Från fackligt 
håll är vi mycket kritiska till hur förhandlingarna 
skötts från ISS sida. De har endast deltagit med 
en, relativt oerfaren, förhandlare som räknat fel 

de betala 150000kr. Det som ISS måste göra är: 

   Att ge skyddsombud och personal möjlighet att 
medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

   Att ha fungerande rutiner så att nyanställda 
och vikarier får den introduktion och de kun-
skaper som de behöver för att kunna utföra sitt 

och lämnat felaktiga uppgifter så sent som vid 
slutförhandlingarna. Vi var inte heller överens 
med ISS om vissa beräkningsmodeller. Det här 
gjorde sammantaget att vi inte kunde komma 
överens lokalt och det riskerade därför bli en 
central förhandling om lönerna för ISS-anställda 
på Pendeln och Transport. I skrivande stund har 
vi fått nytt förhandlingsdatum och ambitionen 
från båda parter är att komma överens lokalt. 
Det är oklart om ISS i så fall hinner betala ut den 
nya lönen i maj.
(*med överlöner avses någon med högre lön 
än sina arbetskamrater. t.ex. när en lokförare 
bytt arbete till stationsvärd.)

I över ett års tid har ISS haft upprepade 
chanser att åtgärda brister i arbetsmiljön 
som skyddsombuden och Arbetsmiljöverket 
påpekat. Nu har Arbetsmiljöverket tröttnat 
på ISS undanflykter och bestämt att om inte 
ISS rättat till vissa saker före den 5 juni så får 

ISS riskerar vite på 150 000 kr
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En kostsam besparing.. 
Resenärer blir lidande när snålheten bedrar visheten.

Betalvärdar dras in när SL ska spara pengar
Betalvärdar en utsatt grupp
Egentligen är det den mest utsatta gruppen för 
förändringar. Betalvärdarna. Dessa värdroller 
har sett olika ut i alla år. En gång i tiden hette 
det Trafikvärdar, sedan fanns Servicevärdar, 
och så har vi Betalvärdar. Personal som mest 
finns ute bland resenärer och ger information 
och för att kunna vara behjälplig i olika situ-
ationer. Nu ska SL spara pengar. Och då ryker 
betalvärdarna. 

Även trygghetsvärdarna som funnits ombord 
på tåg och stationer, främst kvällstid kommer 
också försvinna. Vid svåra trafikstörningar 
är betalvärdarna guld värda. Det är inte kul 
att som stationsvärd ensam ta hand om flera 
tusen resenärer när trafiken skiter sig. 

Mest drabbad är Stockholms central, och city-
stationerna när det är stopp någonstans mel-
lan Älvsjö och Karlberg. Även linjestationer där 
tåg får vända och resenärer ska fortsätta med 
alternativa resvägar kan bli hårt drabbade. 
Längre ut på linjen drabbas mindre och mindre 
resenärer, men betalvärdar blir utskickade till 
berörda stationer vid störningar hur långt ut på 
linjen det än är. 

Vi som arbetar som betalvärdar vet hur job-
bigt det kan vara när trafiken står still. Vi vet 
att en olycka brukar vara upp till mellan 1,5-2 
timmar, sen rullar det på igen. Signalfel och 
växelfel brukar mest försena tågen, men det 
kan bli riktigt rörigt om det sker under rusning 
och särskilt ju närmare Stockholms central det 
är. En nedriven kontaktledning brukar oftast in-
nebära en hel dags jobb utan dess like. Det kan 
då bli en hel dag på en linjestation, eller en hel 
dag på plattform 15/16 på Stockholms central. 

Vi syns i alla fall för alla våra resenärers skull. 
Ofta får vi hjälp på traven av andra arbetsgrup-
per som jourhavande tågvärdar och förare, 
men dessa kan få andra arbetsuppgifter om 

det skulle behövas. 
Under den senaste tiden har vi haft mer 
trafikstörningar än någonsin tidigare Den 23 
mars t.ex. blev det åter omfattande trafik-
störningar då en växel hade gått sönder strax 
söder om Stockholms central. Detta innebar 
kraftigt reducerat trafik, och vissa tåg fick 
vända på Stockholms central och Älvsjö. Bland 
annat gick Uppsala-tågen från spår 19, d.v.s. 
avvek från ordinarie spår. Betalvärdar fick 
agera störningsinformatörer hela dagen och 
vara stationsvärdar behjälpliga med att svara 
på resenärers frågor. Det är i synnerhet under 
vardagsrusningen som blir mest påverkad av 
störningar av denna karaktär.  

Dagen efter skulle det visa sig bli lika illa i 
trafiken, då var det dels problem i Kallhäll 
med växelfel men även stopp söderut vid 
Stockholms central p.g.a. stillastående tåg. 
Två dagar i rad med kraftiga störningar som 
påverkar alla pendlarna i deras väg hem från 
jobb och skola. 

Hur hade sådana dagar sett ut utan betalvärdar?
Antagligen hade stationsvärdarna haft be-
tydligt mer arga resenärer som kräver infor-
mation av alla dess slag, de hade varit mer 
utsatta för hot och våld. Antagligen hade 
SLs och Stockholmstågs önskan på högt NKI 
sjunkit p.g.a. för lite synlig personal, idag 
finns ca 10 betalvärdar under för-och efter-
middagsrusningen. 

Hur mycket än SL vill spara in så kvarstår 
problemen på den svenska järnvägen. Att 
tunnelbana och lokalbana/spårväg har 
högre NKI beror nog bland annat på att des-
sa banor inte har annan trafik än sin egen. 
Pendeltågen delar spår med flera olika 
aktörer, spår och infrastruktur som sköts av 
olika aktörer anlitade av Trafikverket. 
SL har inför upphandlingen lagt stor vikt på 
NKI. Hur detta ska gå till utan några värdroll-
er bland resenärerna är en gåta i dagsläget.  

Fredrik Holmqvist
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Ett bedräglig lugn..
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