
Pendelbladet
April 2013

Pendelklubben

SKAMBUD 
av Almega

Årsmötet 2013

  Pendelklubben
Vad gör vi för dig?

DUMPAR
AVTAL

Våra villkor i fara!
SJ

Ansvarig utgivare: Anna Söderberg  
Redaktör: Stefan Pagliarini



April 2013Pendelbladet April 2013

Rapport från Årsmötet
Uffe Brandt, tidigare ordförande i Seko Stockholm var mötesordförande på ett välbesökt  
och trivsamt årsmöte. Efter mötet firades det med mat & dryck på restaurang Blekholmen.

Ordförande har Ordet
Nu närmare vi oss den 1 maj då stationsverksamheten 
tas över av Stockholmståg. Förväntningarna från 
personalen är stora på den nya arbetsgivaren.  
Tyvärr är risken stor att de inte infrias. Stockholmståg 
har det senaste året visat att man inte velat lyssna på 
de anställda när det gäller turlistor, ny stationeringsort 
såväl som kommunikationslösningarna mobil/
dataplattan.  

En del beslut tas säkert på rent profitmässiga grunder, 
medan andra verkar vara rena principbesluten. Det är 
en mycket tråkig utveckling. Vi har från klubbens sida 
också förvånat oss över hur sent företaget kommit 
igång med förberedelserna inför övergången.  

föregående poströstning. Kontaktombuden 
på stationsstädsidan kommer att fasas ut 
under året, då de kommer att integreras i 
stationsverksamheten. Däremot kommer de ha 
ett eget turlistombud. Även plockstädarna och 
fordonsvårdarna depå kommer att ha var sitt 
turlistombud. På fordonsvårdssidans kommer 
vi fortsatt ha kontaktombud i varje depå. Det 
finns för närvarande inget i Södertäljedepån 
och eftersom det inte fanns några nominerade 
till årsmötet kommer det eventuellt att väljas 
ett på majmötena. Detsamma gäller även 
skyddsombud till depåerna i Södertälje & Bro. 

Motioner  
Ett antal motioner hade inkommit till årsmötet. 
Två av dessa rörde klubbens medlemsdemokrati: 
 
Den första motionen tog upp om vi ska ändra 
den s.k. valordningen. Alla kan ju tyvärr inte delta 
på årsmötet och har därför inte möjlighet att välja 
förtroendevalda. Eftersom motionen saknade 
konkret förslag till hur en ny valordning skulle 
se ut så beslutade mötet att anta styrelsens 
förslag att frågan diskuteras på majmötena. 
Utifrån de diskussionerna tar styrelsen fram 

förslag som medlemmarna röstar om på 
medlemsmötet i höst.

Den andra motionen tog upp frågan om vi 
ska omorganisera och ev. dela upp Pendel-
klubben för att bättre kunna driva en specifik 
yrkesgrupps frågor. Dessvärre är det nog 
definitivt så att en splittrad klubb skulle tappa 
den styrka vi har i att vara en så stor klubb. 

Det finns även gott om kompetens inom 
styrelsen för att driva frågor som specifikt 
gäller en viss yrkesgrupp vare sig det gäller 
mot Stockholmståg eller ISS. Tyvärr finns det 
missuppfattningar om att vi ägnar mer tid 
åt andra yrkesgruppers frågor än de vi själva 
tillhör, det gäller såväl åkande-, stations- som 
städpersonal. Det gör att man inte går på 
medlemsmöten och tappar då inflytande och 
så är den onda cirkeln i gång. Mötet avslog 
motionen men antog styrelsens förslag att man 
bör undersöka hur vi gör våra medlemsmöten 
intressanta för alla. 
Slutligen avtackades de styrelseledamöter 
som på förhand annonserat att de inte skulle 
fortsätta, med blommor. 

Årsmötet är klubbens viktigaste beslutande 
organ. Det är där medlemmarna beslutar om 
klubbens värdegrund och riktlinjer, vilka som 
får mandat att leda klubben och företräda 
medlemmarna samt vilka ekonomiska projekt 
styrelsen ska verkställa. Det är därför viktigt att 
så många av er som möjligt kommer och gör 
sin röst hörd. Detta möte var relativt välbesökt 
och som mest var det ca 54 röstberättigade 
närvarande. Det var en positiv stämning på 
mötet, med många konstruktiva diskussioner.

Val av förtroendevalda  
Valen till de olika förtroendeuppdragen 
genomfördes på ett smidigt och stadgeenligt 
sätt. Styrelsens sammansättning blev något 
förändrad och en positiv nyhet är att vi för 
första gången har representanter för alla 
yrkeskategorier direktvalda in i styrelsen. 
En annan nyhet är att det på åkandesidan 
valdes ett skyddsombud för den Södertälje-
stationerade personalen. 

I år var första gången sedan 2007 som valen 
till stationsstädarnas och fordonsvårdarnas 
kontaktombud inte genomfördes med en 

Att sätta sig in i avtal, överenskommelser och arbets-
rutiner tar tid, vilket vi tidigt flaggat för. Efter flera turer 
fram och tillbaka ser det ut som att Stockholmståg inte 
kommer omförhandla avtalen innan dess. Klubben 
kommer fortsätta verka för att vi i framtiden endast 
ska ha ett avtal för alla anställda på Stockholmståg. 

Tyvärr har det seglat upp ett än värre bekymmer än 
de vi har med Stockholmståg och det är deras ägare 
SJ som nu inlett en strategi att avveckla dotterbolag 
för att på så sätt dumpa de anställdas villkor. För att 
stävja detta kommer det behövas att Pendelklubbens 
medlemmar ställer upp och tar en rejäl fight. 
Anna Söderberg Ordförande
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Efter mötet firades det med mat och dryck på restarurang Blekholmen.

Hur ska vi rösta i framtiden?
Inför årsmötet väcktes frågan om vårt röstningssystem. Pendelklubben kommer under våra maj-
möten att diskutera frågan för att därefter lägga fram förslag för omröstning under hösten. 

Hur ska vi rösta på nästa årsmöte? 
Pendelklubben har flera gånger genom åren 
diskuterat hur det ska gå till när vi väljer 
styrelse, skyddsombud m.m. Att vi väljer 
våra förtroendevalda genom valsedel eller 
handuppräckning på årsmötena finns det 
medlemsbeslut om.

Men är det ett bra system? Är det förenligt 
med demokratin inom klubben om det bara 
är de som kommer på årsmötet som har 
möjlighet att bestämma vilka som t.ex. väljs 
till styrelsen?  Alla andra då, de 80-90% av 
medlemmarna som inte kan eller vill komma 
på årsmötet? Ska vi ta hänsyn till dem och 
ändra valsystem?

Varken valberedning eller styrelsen driver en 
särskild linje i frågan, utan vad vi genom åren 
har varit måna om är att medlemmarna fattar 
beslut utifrån vad man anser blir det mest 
demokratiska.

Pest eller kolera? 
Man kan utan tvekan påstå, att oavsett 
vilket system man än väljer så har de för och 
nackdelar. Det är lite som att välja mellan pest 
eller kolera.  I samband med vårt sista årsmöte 
togs beslutet att vi än en gång ska diskutera de 
olika systemen som står till buds.

Vi är nog alla vara överens om att alla 
medlemmar inte kan komma på våra 
medlemsmöten. Även om vi flyttar tidpunkten 
är 30-40% på jobbet, på väg till/från arbetet, 
sover, är sjuka o.s.v. Det talar för att fler skulle 
kunna vara med och rösta om vi hade t.ex. 
poströstning innan årsmötet.

För- och nackdelar 
Nackdelen med poströstning är att om två 
kandidater får lika många röster (stadgarna 
säger att den som blir vald måste ha mer än 
50% av rösterna) måste valet göras om. Då 
blir det i praktiken ändå de närvarande på 
årsmötet som avgör frågan då vi inte kan  
hålla en ny poströstning.

En annan nackdel är att poströstning sker före 
årsmötet, innan t.ex. styrelsens ansvarsfrihet 
är avgjord. Jag lägger min röst på kassören 
Stina Karlsson, som på årsmötet kritiseras av 
revisorerna för bristande bokföring.  Jag kan 
då inte, om jag vill, dra tillbaka min röst. Kritik 
mot förtroendevalda som kommer fram på ett 
årsmöte vet jag inget om när jag poströstar.  

Röstning på årsmötet 
Nackdelen med röstning på årsmötet är främst 
att många medlemmar inte kan delta. Genom 

åren har en del medlemmar kritiserat detta 
och menat att det är en demokratisk brist. 
Kritiken är kanske riktig, om man inte glömmer 
att röstförfarandet är framröstat av våra 
medlemmar. Men det är också ett beslut som 
man bör vara beredd att ompröva om andra 
fördelar överväger.

Fördelen med omröstning på årsmötet är att 
den som röstar kan ta ställning till kritik och 
synpunkter som kan framkomma innan mötet 
går till val. Hur har styrelsen skött sitt uppdrag, 
vad har skyddsombuden gjort och är alla lika 
nöjda med t.ex. turlisteombuden?

Röstning genom ombud 
Vad som ibland praktiseras inom föreningslivet 
är att den som inte kan närvara på årsmötet 
kan ge fullmakt åt en annan medlem att rösta 
i sitt ställe. Fördelen är att fler kan delta i 
valet, nackdelen är man röstar i ”blindo” då 
man liksom vid poströstning inte känner till 
eventuell kritik som kan komma på årsmötet. 

Ska alla få rösta? 
En del anser att omröstning enbart ska 
ske på årsmötet av det skälet att de 
medlemmar som inte orkar eller har lust 
att ta sig dit heller inte är intresserade av 
klubbens verksamhet. Vi kan inte ställa oss 
bakom det tankesättet.  Antingen är vi en 
demokratisk organisation eller inte. Men 
vi kan heller inte förlika oss med kollegor 
som klagar på röstförfarandet och själva 
inte engagerar sig för en förändring. Så 
länge våra möten är den plattform som 
klubben verkar ifrån är det där våra åsikter 
möts och tar form av beslut.

Det viktiga är att Du som medlem känner 
att det sätt som vi väljer våra förtroendevalda 
på är grundat på ett genomtänkt beslut; 
vilka tas på våra medlemsmöten. Vi 
ses därför förhoppningsvis när frågan 
diskuteras på våra möten i maj! 
Mikael Gustavsson och Rainer Andersson, 
valberedningen   

Styrelsen 2013
Anna Söderberg     Ordförande, FD, Info            anna.soderberg@stockholmstag.se 
Åsa Brandt       Vice Ordf., FD, Rehab,                    asa.brandt@stockholmstag.se 
Felipe Lazo      Vice Ordf., FD, Studier, Jäm./Int.          felipe.lazo@stockholmstag.se 
Irene Sandberg      Sekreterare, Fordon, Uniform             irene.sandberg@stockholmstag.se 
Soraya Restrepo     Kassör, Medlems A.             soraya.restrepo@stockholmstag.se 
Olof Fryklöf     FD, Info, fackl./politiskt            olof.fryklof@stockholmstag.se 
Stefan Pagliarini     FD, Info, webb, Turlistor TV            stefan.pagliarini@stockholmstag.se 
Freddy Soto,     FD, Kultur, Middags A.(MA)            flakinos@hotmail.com 
Ronny Bergström     Försäkr., Rehab, Medlems.A.             ronny.Bergström@stockholmstag.se 
Amir Nilo      FD, Info, Jäm./Int.,fackl./politiskt         amir.nilo@stockholmstag.se 
Elham Abdelaziz     Jäm./Int., Medlems A.            elham.abdelaziz@stockholmstag.se 
Ellington Gordon     Medlems A., Turlistor Städ/             ellington.gordon@stockholmstag.se 
Fozie Ghanbardesh     Medlems A., ungdoms A.            fozie.ghanbardesh@stockholmstag.se 
Mohamed Hussein      FD, Medlems.A., ungdoms A., MA      mohamed_pac@hotmail.com 
Khristina Westberg     Vice Sekr, Jäm./Int.,fackl./politiskt      khristina.Westberg@stockholmstag.se
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Detta är i alla fall vad som är på väg att drabba 
de anställda på Västtrafik i Göteborgsområdet 
sedan SJ tagit över verksamheten 2012. Nästa 
gång kan det handla om oss på Pendeln. Vi 
är nämligen i exakt samma situation som 
kollegorna på västkusten. 

Vad har hänt på Västtrafik? 
SJ tog över trafiken på Västtrafik 2012 efter att 
DSB valt att lämna sin entreprenad. Personalen 
erbjöds anställning på det nya bolaget, SJ 
Götalandståg, i enlighet med regelverket i LAS 
§6b vilket innebär att lön och avtal fortsätter att 
gälla för denna grupp under ett år. Under det 
året var det meningen att SJ och SEKO skulle 
komma överens om ett lokalt kollektivavtal. 

För den lokala SEKO-klubben stod det tidigt 
klart att SJ inte hade några som helst avsikter 
att teckna ett nytt lokalt kollektivavtal med 
samma villkor som tidigare. Precis som på 
Pendeln har SEKO på Västtrafik tidigare 
lyckats förhandla fram ett bättre kollektivavtal 
och högre löner än det som gäller hos 
moderbolaget. 

SJ vill att samma lön och avtal ska gälla inom 
hela koncernen. För att uppnå detta har man 
nu skrotat SJ Götalandståg och istället bakat 
in verksamheten som ett affärsområde i SJ 
AB . Där finns ett befintligt och betydligt 

sämre kollektivavtal som ska börja gälla för 
de anställda på Västtrafik från april. Lönerna 
sänks med flera tusen efter ett år, övrigt går 
förlorat redan nu. Därmed behövs inga fler 
förhandlingar med det lokala facket enligt SJ. 
Så går det till när en arbetsgivare kör över 
facket och de anställda 2013.

Våra löner och avtal på pendeln hotas nu! 
SEKO förbundet befarar att Pendeln blir nästa 
verksamhet där SJ ska försöka att dumpa löner 
och avtal. Det är ingen hemlighet att våra 
arbetsvillkor sticker i ögonen på SJ:s ledning 
som här ser en möjlighet att öka sina vinster 
på personalens bekostnad, precis som man 
gjort på Västtrafik. Samma metod som använts 
där kan användas mot oss på Stockholmståg. 
Det här skulle kunna ske i samband med 
upphandlingen av pendeln 2016 men kan 
också drabba oss tidigare. Rent lagligt finns 
inget skydd mot den här typen agerande. 

Vad kan SEKO göra? 
I de centrala avtalsförhandlingar som inletts 
mellan SEKO Spårtrafik och Almega så blir 
detta en huvudfråga. Lyckas SJ genomföra 
avtalsdumpningen på Västtrafik så är det 
startsignalen för en nedmontering av våra 
arbetsvillkor inom hela branschen. Om 
parterna inte kommer överens i de centrala 
förhandlingarna blir det konflikt.

SJ dumpar avtalen!
Stora lönesänkningar, kvartstid på nattuppehållen och arbetsperioder på upp till 15 timmar! 
Låter det som skröna? Det kan bli verklighet på Pendeln inom en snar framtid när SJ dumpar 
avtalen för dotterbolagen.. 

En tågvärd och en 
stationsvärd på pendeln 

tjänar 2500:- mer än 
på SJ. På förarsidan är 

skillnaden 6000:-

Från Pendelklubbens sida tror vi att det finns 
ett starkt stöd bland SEKO:s medlemmar 
inom spårtrafik för att om så behövs gå ut i 
strejk till försvar för kollektivavtalen. Fackets 
uppgift är att förhandla fram bättre löner 
och arbetsvillkor för sina medlemmar. Om 
arbetsgivarna försöker sänka löner och dumpa 
våra avtal så finns ingen annan möjlighet än 
att gå ut i konflikt. Allt annat är att kapitulera 
för giriga arbetsgivare som inte skyr några 
medel för att öka sina vinster. 
Olof Fryklöf

Återblick
När SJ tog över städningen av sina tåg i egen 
regi 2011 så erbjöds inte den tidigare person-
alen anställning. 

Enligt SJ var det inte en verksamhetsövergång. 
Fordonsvårdare som i vissa fall städat SJ:s tåg 
i över 20 år förlorade sina jobb och ersattes av 
nyanställd personal som fick en utbildning på  
två dagar. Dessa hamnade i lönesteg 1.  

Kvalitén på fordonsvården sjönk men SJ ökade 
sina vinster genom att sänka sina lönekostnader 
radikalt. SJ lyckades att runda reglerna i LAS som 
ska skydda de anställda i sådana här lägen.

Läs mera om detta i Lokförarbladet och på 
vår hemsida, www.sekopendelklubben.com
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Skambud av Almega
Almega har inför avtalsrörelsen lämnat ett rent skambud med ett sifferlöst 3 årsavtal;  
läs mer om detta och SEKOs yrkande.

Almegas skambud
1. Ett sifferlöst treårs avtal som innebär att 
ingen anställd garanteras någon löneökning 
överhuvudtaget!

2. Rätten till sommarsemester skrivs bort ur 
avtalet!

3. Inga begränsningar av nattarbete!

4. Rätten till ledighet varannan helg tas bort i 
sin helhet!

5. Arbete ska kunna förläggas sex timmar i 
följd utan rast!

Det här är naturligtvis ett rent skambud och 
skulle om arbetsgivarna fick igenom sina 
krav innebära en exempellös dumpning av 
våra anställningsvillkor. Sanningen är att det 
handlar om hur giriga entreprenörer ska kunna 
plocka ut ännu större vinster ur en offentlig 
verksamhet och det ska ske på vår bekostnad.

Att SEKO:s mycket måttliga löne- och avtals-
yrkande skulle vara ett hot mot lönsamheten 
inom branschen, som Almega påstår, är 
naturligtvis en ren lögn. Det här visar också 
att det nuvarande upphandlingssystemet av 
järnvägstrafik spårat ur fullkomligt. Hotet om 
avtalsdumpningar är ständigt närvarande i en 
upphandlad verksamhet.

Från Pendelklubbens sida utgår vi ifrån att SEKO 
Spårtrafiks förhandlingsdelegation avvisar ar-
betsgivarnas skambud och om så krävs går ut i 
konflikt till försvar för våra anställningsvillkor.

SEKOs Yrkande
1. Löneökningar med minst 700 kr/mån och 
ett lägsta utrymme om 2,8 %. Tillägg och an-
dra ersättningar räknas upp på samma sätt. 

2. Osakliga löneskillnader p.g.a. kön ska 
utjämnas utan att belasta löneutrymmet.

3. Alla anställda ska garanteras en löneökning 
på minst 80 % av det fastställda löneutrym-
met.

4. Lägsta lönerna ska höjas för nyanställda. 
Efter tre år så ska lägsta lönen vara 20 000kr/
mån.

5. Ökat skydd för anställda vid verksam-
hetsöverlåtelse. Lokala kollektivavtal måste 
tecknas vid inrangeringsförhandlingar.

6. 12 månaders tidsbegränsad anställning 
under en femårsperiod ska leda till en fast 
anställning. Olika typer av tidsbegränsade 
anställningar ska räknas samman.

7. Avtalsperioden ska vara ett år.

Ökat skydd vid verksamhetsövergång   
Från Pendelklubbens sida ser vi positivt på 
att SEKO Spårtrafik tar upp frågan om utökat 
anställningsskydd vid verksamhetsövergång  
då lagen om verksamhetsövergång har visat 
sig alldeles för lätt att kringgå. 
 
Att alla tidsbegränsade anställningsformer 
ska kunna räknas samman är också en viktig 

fråga eftersom det idag är möjligt för en ar-
betsgivare att växla en anställning mellan vika-
riat och allmän visstidsanställning för att undgå 
att tvingas erbjuda fasta anställningar.

Löneyrkandet och klubbens krav på en löne-
ökning beräknad på kronor och inte procent. 
Följer LO-plattformen och är enligt vår mening 
allt för snålt tilltaget. Risken för att prisöknin-
garna överstiger löneökningen och leder till en 
reallönesänkning är uppenbar. 

Vi hoppas också att SEKO Spårtrafiks förhan-
dlingsdelegation denna gång slåss för ett 
lönepåslag i kronor så att det inte igen blir en 
uppräkning bara i procent. I det yrkande som 
ligger så skulle nästan alla våra medlemmar 
vinna på ett ”kronpåslag” i förhållande till en 
löneökning som beräknas i procent. 

Tjänar man 35.000 kronor i månaden innebär 
2,8% ett påslag med 980 kronor, för den som 
bara tjänar 20.000 i månaden blir påslaget 
ynka 560 kronor. Rättvist?

Lokala löneförhandlingar 
När förhandlingarna mellan SEKO Spårtrafik 
och Almega är klara inleds lokala löne- och 
avtalsförhandlingar med Stockholmståg och 
ISS. Klubbens lokala yrkanden kommer att 
diskuteras vid medlemsmöten innan de läggs 
fram. Det kan bli antingen vid våra ordinarie 
medlemsmöten i maj eller vid extrainsatta 
medlemsmöten. 
Olof Fryklöf
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Vi har fått blandade reaktioner från våra 
medlemmar angående årets företagsträffar. 
En del har gått därifrån mätta och belåtna och 
undrat hur Stockholmståg har råd med att 
slösa bort så mycket tid för så lite nytta; andra 
har känt sig påhoppade och kränkta och gått 
därifrån mycket besvikna. Kritiken har främst 
gällt 2 programpunkter, infoguiden och mål 
och visioner. 

Rapporter från en del medlemmar som gått på 
de tidiga företagsträffarna beskriver infoguiden 
som ett styrande dokument vilket måste 
följas till punkt och pricka där inga som helst 
avvikelser tillåtits och stämningen har varit allt 
annat än avslappnad. På min egen företagsträff 
(den sista) var stämningen i rummet rätt 
avslappnad och infoguiden beskrevs som ett 
stöd och ett arbetsverktyg. 

Infoguiden var enligt den info jag fick ett 
styrande dokument men det var ok att göra 
avsteg från den om situationen krävde det.

Programpunkten Mål och Visioner eller 
vad Stockholmståg nu valde att kalla den 
började mycket märkligt: våra arbetsledare 
beskrev sina personliga mål vilka främst 
handlade om träning därefter skulle vi själva 
likt ett väckelsemöte beskriva våra egna 

Några ord om vårens företagsträffar..
Så var det klara för den här gången, företagsträffarna vilka vi förväntas lämna, upplysta av en 
önskan att se Stockholmståg vinna nästa upphandling..

personliga mål. När detta ifrågasattes 
ändrades konceptet och vi skulle istället 
gruppvis skriva om varför mål var viktiga. När 
vi därefter entusiastiskt skulle ”fundera över” 
hur vi kunde bidra till Stockholmstågs 4 mål 
utbröt snarare förvirring än väckelse och hela 
programpunkten blev ett totalt misslyckande. 

Företagsträffarna känns tyvärr i nuvarande 
form som något som främst handlar om att 

Stockholmståg ska vinna nästa upphandling; 
istället för att vara ett genuint sätt att samlas 
och byta erfarenheter och idéer med varandra. 

Det som skulle kunna vara något riktigt bra 
blir i stället något negativt. Våra företagsträffar 
tar upp så mycket resurser att annan viktig 
utbildning läggs på is. Många av oss ombord har 
inte haft vare sig APT eller fordonsutbildning på 
över 2 år. JTF och elskydd skjuts upp till absolut 
sista stund och läggs i 1.5 års intervaller istället 
för varje år. Utbildning i våra nya IT verktyg 
har nu äntligen planerats in men endast för att 
Pendelklubben krävt detta.

Vidare känner många av oss att det inte längre 
är ett givande och tagande; besluten tas över 
våra huvuden utan att först diskuteras med 
fackförbunden. Vi förväntas jobba övertid, 
utbilda oss på övertid och det arbete vi lägger 
ner på att få en fungerande tågtrafik anses 
inte vara tillräckligt. 

Pendelklubben vill uppmana Stockholmståg att 
tänka om och bli det öppna och inkluderande 
företag man säger sig vara. Äkta engagemang 
kan endast uppnås genom en bra dialog inte 
genom hårt styrd kommunikation där man 
pekar med hela handen. 
Stefan Pagliarini  

1 maj tar Stockholmståg över stationsverk-
samheten vilket innebär att ca 400 ISS-an-
ställda går över till Stockholmståg. Det gäller 
stations- och betalvärdar, stationsstädare 
samt arbetsledare och administration.

Pendelklubben ser positivt på att STÅG 
tar över verksamheten men är kritiska 
till företagets senfärdighet att ta tag i de 
praktiska problem som en övergång av 
verksamhet innebär. Som det ser ut nu 
kommer många frågor att vara olösta den 
första maj trots att STÅG haft 18 månader 
på sig att förbereda detta. Några egentliga 

förhandlingar har inte förts och känslan 
är att STÅG inte har riktig kontroll på de 
rutiner och avtal som gäller på station.
Kollektivavtalen 
Pendelklubben har sedan ett år tillbaka 
försökt få igång förhandlingar om de lokala 
kollektivavtalen med målsättning att det 
i grunden ska vara ett avtal som ska gälla 
på företaget oavsett yrkeskategori. Trots 
påstötningar från klubben har inga kon-
struktiva förhandlingar genomförts även om 
STÅG sagt sig vara positiva. Det betyder tre 
olika lokala kollektivavtal på STÅG den från 1 
maj. Det kommer att innebära stora problem 
för turfördelning och lön att administrera en 
sån verksamhet. Vi ser också en risk att det 
skapas A och B-lag inom STÅG. 
Fast anställd personal 
I nuläget gäller att all fast anställd personal 
inom station går över till STÅG med samma 
lön och avtal som gäller idag.  
Arvodister 
För arvodisterna ser det annorlunda ut. 
Samtliga har erbjudits ett sexmånaderskon-

trakt av STÅG. Alla kommer att ligga kvar i 
sina lönesteg men den inarbetade tiden på 
ISS nollas vilket också innebär att ingen har 
förtur till lediga turer som hittills varit fallet 
på ISS. Det är i nuläget väldigt osäkert hur 
mycket arbete som kommer att läggas ut på 
arvodespersonal i framtiden. Men åtmin-
stone fram till hösten borde det att finnas 
gott om arbete då många arvodister valt att 
inte tacka ja till anställning på STÅG.  
Under sommaren så ska befintliga turer i 
första hand gå till ordinarie arvodistperson-
al och i andra hand till sommarvikarier.

Fordonsvård, klottersanering och plockstäd 
Dessa grupper blir kvar på ISS och påverkas 
inte av övergången. Pendelklubben kom-
mer fortsatt att organisera dessa grupper 
och i det övergripande avtal som finns inom 
pendeln fastslås att samma grundläggande 
villkor ska gälla oavsett företag inom pen-
delverksamheten. Inför upphandlingen av 
pendeln 2016 så kommer klubben att arbeta 
för att hela pendelverksamheten ska drivas 
av en huvudman (en arbetsgivare för alla).  
Olof Fryklöf

Stockholmståg sent ute.. 

Många frågor ännu olösta runt stationsövergången

Något för nästa företagsträff?
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I Backspegeln.
Vi har tidigare beskrivit hur Stockholmståg 
och ST brutit mot kollektivavtalet och 
kringgått hela gruppvalet när de inför lok-
förarnas gruppval bildade en hemlig grupp.

Efter förhandlingar med Seko Lok har 
Stockholmståg nu tvingats att erkänna brott 
mot kollektivavtalet och den hemliga gruppen 
kommer att försvinna. 
 
De turer som smusslats undan från den 
ordinarie turförteckningen har med omedelbar 
verkan återförts och kommer nu alla till del.

Stockholmståg erkänner brott mot avtalet

ST föreslår 11-timmarspass på stationer

De 4 ST medlemmar som nu har special-
scheman kommer från och med Maj att gå 
in på “skubben” och få ett vanligt schema 
med normal helgledighet och normalt antal 
fridagar.

Pendelklubben är glada att se att 
Stockholmstågs och STs myglande inte har 
lönat sig och att man i fortsättningen får 
hålla sig till kollektivavtalet och förhandla 
arbetsscheman med båda fackklubbarna;  
och inte bara den som säljer sig billigast.

I februari la ST ut en enkät till stations-
värdarna som innehöll ett förslag om att 
jobba permanent tvåskift vilket innebär 
dagliga 11 timmarspass. 

Det skulle också innebära att stationsvärdarna 
inte skulle vara lediga varannan helg samt att 
veckoarbetstiden skulle överskrida 38 timmar 
i veckan fast avtalet fastslår maximalt 36 
timmar.Stationsvärdar från både SEKO och ST 
gick ut i ett gemensamt utskick där man helt 

tog avstånd från förslaget som tagits fram 
av tre förare i ST:s styrelse utan några som 
helst kunskaper i vad arbetet på en station 
innebär. 

Förslaget ligger helt i linje med det 
yrkande om avtalsdumpningar som 
arbetsgivarssidan inom spårtrafik lagt  
fram inför centrala avtalsrörelsen 2013.  
En händelse som ser ut som en tanke!

Årets planeringskonferens hölls på 
M/S Kronprinsessan Märtha på 
Söder Mälarstrand. Det var en enig 
och laddad styrelse som stärkta 
njöt av solskenet.

Från vänster: Åsa Brandt, Irene Sandberg, Khristina Westberg, Fozie Ghanbardesh, Amir Nilo, Stefan Pagli-
arini, Soraya Restrepo, Ronny Bergström, Freddy Soto, Felipe Lazo, Olof Fryklöf, Ellington Gordon, Mohamed 
Hussein, Anna Söderberg, Saknas på bilden: Elham Abdelaziz

Årets Planeringskonferens

Fortsatta problem att få 
ledigt på helger
Stockholmståg har under början 
på året haft stora problem med 
personalbrist på helgerna.

Bristen kan delvis förklaras av hög 
sjukfrånvaro, men det grundläggande 
problemet är att det i grundplaneringen 
saknas 12 personer per dag under helgen 
i de turlagda grupperna. Detta är en direkt 
följd av att fjolårets helggrupper togs bort.

Stockholmståg säger nu att vi från och 
med Maj månad kommer att ha ett bättre 
personalläge och att det kommer att bli 
lättare att få ledigt. Pendelklubben har 
frågat om detta även gäller helger men vi 
har inte fått något tydligt svar på vår fråga.

Vi vill därför uppmana våra medlemmar 
att kontakta oss om det även fortsätt-
ningsvis är ett problem att få ut ledighet 
på helgen. Med ert stöd kan vi verka för 
att våra tidigare helggrupper återkommer 
i nästa gruppval!

Det kändes spännande att samla den nya 
styrelsen för att dra upp riktlinjerna för årets 
arbete. Förutsättningarna kändes mycket bra 
med den på alla sätt jämställda styrelsen. 
Alla yrkesgrupper är nu representerade i 
styrelsen och vi har nu förutom stations- och 
plockstädare samt tåg- och stationsvärdar 
även en betalvärd, Khristina Westberg, och 
en fordonsvårdare depå, Mohamed Hussein, 
direktvalda in i styrelsen. En annan positiv 
utveckling är att vi nu är nästan lika många 
kvinnor som män och att vi även fått in några 
yngre ledamöter.  
Att vi i styrelsen får denna möjlighet att 
ägna två dagar helhjärtat åt att planera och 
diskutera klubbens verksamhet är oerhört 
värdefullt. Eftersom det tidvis är tungt och 
påfrestande att jobba fackligt är det bra 
att vi bara kan umgås också. Då får vi bra 
förutsättningar att bli ett väl sammansvetsat 
gäng som kan stötta varandra. 
Anna Söderberg Ordförande
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På Gång O KR
De Första 6
Månaderna
Gäller ej A-Kassan

Vad kan vi göra för dig?

Pensionsstudiedag 18 april och 3 maj 
Lär dig mer om våra pensioner. 

Försäkringsstudiedag 23 april och 8 maj 
Lär dig mer om de försäkringar vi har. 

Kurs turlistor station 8 och 13 maj  
Skapa det rätta arbetsschemat för din station. 

Stations-/medlemsbesök 19 april 
Klubben gör regelbundet besök på stationer och 
pratar med såväl åkande som stationspersonal. 

Kom på våra medlemsmöten vi kommer att 
diskutera den senaste utvecklingen med SJ såväl 
som klubbfrågor som ett nytt valsystem. 
Medlemsmöten Ålandsbåt 21 och 30 maj 
Medlemsmöte på ABF med middag 24 maj 

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

Turlistor 
Våra turlisteombud granskar och 
föreslår förändringar i arbetsschemat. 
De är länken mellan arbetsgivaren 
och de anställda. Turlisteombuden 
förhandlar grupper och turer med AG. 
Turlistegruppen utför ett omfattande 
förarbete med både enkäter och öppet 
hus dagar. 
Ansvarig åkande: 
Magnus Wretman, magnus.
wretman@stockholmstag.se 
Ansvarig station:  
Ann Schenström, ann.schenstrom@
stockholmstag.se 
Ansvarig Stationsstäd: 
Ellington Gordon,ellington.gordon@
stockholmstag.se 
Ansvarig Plockstäd: Irma Marianjel 
Ansvarig Fordonsvård: Robert Lind

Rehab & Medlemsärenden 
Vi hjälper medlemmar som får 
problem med arbetsskador och 
långtidssjukskrivningar. I uppdraget 
ingår att följa med medlemmar och 
stötta vid möten med arbetsgivare, 
försäkringskassa, företagshälsovård 
och arbetsförmedling. Vi deltar i 
regelbundna möten med företagen i 
rehabutskottet där frågor som friskvård 
och sjukskrivningar diskuteras. 
Ansvariga:  
Ronny Bergström, ronny.bergstrom@
stockholmstag.se, Åsa Brandt,  
asa.brandt@stockholmstag.se

Jämställdhet och integration 
I uppdraget ingår att se till att arbetsgivaren inte diskriminerar  
någon p.g.a kön, etnicitet, religon eller sexuell läggning. Vi håller 
koll på att arbetsgivaren följer jämställdhetsplanen och de lagar mot 
diskriminering som finns. Det är viktigt att medlemmar som upplever  
att de blivit diskriminerade hör av sig till klubben om detta. 
Ansvarig:  
Amir Nilo, amir.nilo@stockholmstag.se

Facklig politisk  
Klubben är partipolitiskt neutral. 
Men det innebär inte att vi som klubb 
kan stå neutrala till politiska beslut 
som påverkar våra medlemmar. 
Ställningstagande i fackligt-politiska 
frågor beslutas av medlemmarna på 
medlemsmöten. I uppdraget ingår att 
se till att dessa frågor drivs inom SEKO 
och att hålla kontakter med ansvariga 
politiker inom kommun och landsting. 
Ansvarig: Olof Fryklöf,  
olof.fryklof@stockholmstag.se

Försäkringsgruppen 
Försäkringsgruppen informerar om 
arbetsskador, pensioner och hjälper 
till med överklaganden till AFA med 
mera. Gruppen har en nära kontakt 
med Sekoförbundet och erbjuder 
regelbundna kurser som är mycket 
uppskattade av våra medlemmar. 
Försäkringsgruppen bemannar 
klubbens expedition på onsdags 
eftermiddagar. Kom gärna in och ställ 
frågor om försäkringar och pensioner. 
Ansvarig: 
Ronny Bergström, ronny.bergstrom@
stockholmstag.se

Ungdomsansvariga 
Våra ungdomsansvariga anordnar möten och aktiviter för de som är 30 och 
under på företaget. Vi arbetar för att sprida kunskap och intresse om våra 
rättigheter som arbetstagare samt information om våra avtal. Kom på våra 
aktiviteter och lär dig mer om dina rättigheter på, vi garanterar att du inte 
kommer att ångra dig!  
Ansvarig: Fozie Ghanbardesh, Fozie.Ghanbardesh@stockholmstag.se

Infogruppen 
Vi är ansvariga för att våra medlemmar 
informeras om vad som händer på pendeln och 
i klubben. Vi informerar i flera kanaler såsom: 
postfack/stationsutskick, expeditionstavlan, 
pendelnet,facebook samt här i Pendelbladet. 
Missa inte vår hemsida sekopendelklubben.com. 
Kontakt: Stefan.pagliarini@stockholmstag.se

Utbildning: 
Klubben har en omfattande utbildningsverksamhet inom områden som: facklig 
grundkurs & avtalskunskap, turlistor & arbetstidsavtal, försäkringar & pensioner. 
Som klubbmedlem har du även möjlighet att gå gratis kurser hos Seko samt 
rabatt på studiecirklar hos ABF: 
Studieansvarig: Felipe Lazo, felipe.lazo@stockholmstag.se

Förhandlingsdelegation 
FD förhandlar löner, avtal och deltar vid MBL-förhandlingar med AG. FD 
informerar våra medlemmar om  avslutade förhandlingar. I klubbens FD 
ingår 8 ledamöter från olika yrkesgrupper inom klubben.  
Ansvariga åkande :  
Åsa Brandt , asa.brandt@stockholmstag.se    
Stefan Pagliarini, stefan.pagliarini@stockholmstag.se 
Ansvariga station/städ: 
Anna Söderberg, anna.soderberg@stockholmstag.se 
Ansvarig ISS: Freddy Soto, flakinos@hotmail.com


