
Pendelbladet
November 2013

Dramatisk  
avtalsrörelse
2013

Solna ett 
pilotprojekt

Tema
Löner och fördelning

Skyddsombuden informerar

Våga anmäl  
trakasserier

Pendelklubben

Pendeltidning_nov_2013.indd   1 2013-11-03   15.40



Pendelbladet November 2013

Ordförande  
har Ordet

PENDELBLADETS REDAKTION 
Ansvarig utgivare: Anna Söderberg, anna.soderberg@stockholmstag.se 
Redaktör & Layout: Stefan Pagliarini, stefan.pagliarini@stockholmstag.se  Foto: Sonny Johansson, Kaj Cremer 

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

Solidaritet! Vart tog det begreppet 
vägen inom fackföreningsrörelsen? Det 
saknades definitivt inom årets 
lönerörelse. Delvis centralt, även om vi 
tog fighten om våra kamraters villkor på 
Götalandståg, men framförallt lokalt. 
Jag tänker främst på det faktum att 
man återigen misslyckats med att 
fördela lönepotterna så att inte 
klyftorna mellan de med högsta och 
lägsta inkomster blir större år efter år. 

Från klubbens sida har vi i många år 
ansett att det bästa sättet att stävja det 
är att bl.a. ge lika mycket i kronor och 
ören i lönepåslag till alla yrkesgrupper 
(s.k. krontalsskiva). 

Vi har drivit det kravet centralt inom 
förbundet men det har hittills alltid 
slutat i ett procentpåslag. I år var det ett 
av våra yrkanden lokalt gentemot 
Stockholmståg, där målet var att få 
företaget att skjuta till pengar för att 
minska oönskad lönespridning, vilket de 
inte var beredda till. 

Vi hade då möjlighet att fördela en  
del av lönepotten, den som de s.k 
överlönarna (tex f.d förare eller 
arbetsledare som idag jobbar som 
värdar) genererar, så att de med de 
lägsta inkomsterna kunnat få ett extra  
påslag med hundra kronor. Men här 
visade det sig att det inte var företaget, 
utan splittringen mellan facken som 
satte käppar i hjulet! 

Hur ska vi då kunna uppnå den fackliga 
grundtanken att stå enade solidariskt 
mot arbetsgivaren? Kanske genom att vi 
ibland höjer blicken från vår egen 
plånbok och ser hur våra kamrater har 
det? Något för oss fackligt anslutna, 
oavsett förbunds- eller klubbtillhörighet 
att fundera på inför nästa års 
löneförhandling.

Anna Söderberg, Ordförande

Lär dig om dina rättigheter!
SEKO Pendelklubben håller ett antal interna 
utbildningar i fackets grunder varje år. Det har 
varit väldigt uppskattat av våra medlemmar 
och är något vi kommer att fortsätta med.  
På våra utbildningar tar vi upp saker som berör 
dina rättigheter som anställd, vårt lokala 
kollektivavtal, turlistor och annat som berör 
situationen på pendeln. 

För att bygga en stark lokal fackklubb så är det 
viktigt att våra medlemmar har grundläggande 
kunskaper i det som rör våra avtal och de 
arbetsrättslagar som styr vårt förhållande till 
arbetsgivaren. Utan kunskaper är det svårt att 
förändra något på sin arbetsplats. Det är också 
viktigt för klubbens förhandlare att få in 
uppgifter från medlemmarna när arbetsgi-
varna bryter mot de avtal som finns tecknade 
om arbetstider, semesterutlägg och liknande. 

Särskilda kurser hålls också om de försäkringar 
som ingår i kollektivavtalet och medlemsavgif-
ten. Där behandlas också frågor om pensioner, 
arbetsskador, föräldraledighet m.m.

SEKO:s förbund betalar alla kursdeltagare  
102:- skattefritt per timme för att delta i 
kurserna. Det innebär cirka 800:- (skattefritt) 
för en heldagskurs. Cirka 200 medlemmar i 
Pendelklubben har tidigare gått på någon av 
våra kurser och ambitionen är att alla våra 
medlemmar ska genomgå utbildningen.

I förra numret av Pendelbladet skrev jag i 
artikeln ”Vind i seglen” att vi hoppades uppnå 
över 600 medlemmar innan årsskiftet. Den 
glädjande sanningen är att vi redan hade 
uppnått detta mål när tidningen kom från 
tryckeriet. Vi fick rekordmånga medlemmar i 
juni vilket till stor del berodde på konfliktvarslet 
men även på att de flesta av de nya tågvärdar-
na och arvodisterna gick med i klubben. 

Att vi i samband med strejkvarslet fick 
möjlighet att diskutera vikten av att vi 
arbetstagare gemensamt kan agera när våra 
villkor hotas var mycket stimulerande. Många, 
speciellt yngre kollegor, fick upp ögonen för 
vilket radikalt och handlingskraftigt förbund 
SEKO är. De blev också nyfikna på vår klubb 
som är en av de största och mest drivande 
inom SEKO. Tillsammans med SEKO Lok 
dominerar vi totalt i antal fackligt anslutna på 
Stockholmståg. Även inom ISS Transport är vi 
den klubb som har flest medlemmar. Det ger 
oss en tyngd i förhandlingar med arbetsgivaren 

som gör att vi ofta uppnår det vi vill driva.
 Vi fortsätter att jobba på att bibehålla vår 
medlemsdemokrati så att vi har en bred 
förankring bland medlemmarna för de frågor 
vi driver. Det innebär bl.a. att vi fortsätter 
satsa på våra interna utbildningar för att våra 
medlemmar ska ha kunskap som sina 
rättigheter, men även på att locka så många 
som möjligt till våra medlemsmöten. Har du 
synpunkter och idéer på vad vi ska ta upp så 
tveka inte att höra av dig.

Anna Söderberg

Pendelklubbens egen  
kursverksamhet

På gång
Medlemsmöten för ISS personal  10 och 17 november

Försäkringskurs för städare  28 november och 2 decemberMedlemsmöte med julbord  29 november och 6 decemberÅrsmöte 28 feb 2014

Medvinden håller i sig
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Tillsammans med medlemmar från SEKO Lok 
så åkte SEKO Pendelklubbens medlemmar  
till Järnvägsmuseet i Gävle under två soliga 
lördagar i augusti. 

Vi hade chartrat två enheter X10 från 
Stockholmståg som vi körde upp till museet 
och ”parkerade” på deras område. Tåget 
bemannades med frivilliga medlemmar från 
de bägge klubbarna, vilka ska ha en eloge för 
att de ställde upp för sina arbetskamrater.  

Många aktiviteter för barn och vuxna
Det var ett mycket glatt gäng medlemmar, 
flera med sina familjer, som reste iväg. Under 
resans gång fick barnen sina barnbiljetter 
kontrollerade och klippta av en riktig konduk-
tör. Vi delade även ut målarböcker, som 
Stockholmståg hade skänkt, och kritor till alla 
barnen. Väl framme i Gävle fick vi en kort 
genomgång av museipersonalen och 
därefter kunde alla gå runt på egen 
hand. Det fanns mycket att titta 
på, även för icke-tågnördar, 
och speciellt för barn fanns 
det mycket att leka med och 

prova på. Att själv köra ett X2000-tåg gör man 
inte så ofta. Det fanns även ett Mini-tåg ute i 
parken som var abonnerat speciellt för SEKO. 
Det var väldigt populärt att åka, både för 
vuxna och barn. Många hade matsäckar med 
som man kunde sitta ute i det fina vädret och 
äta. Efter några timmar var det dags att åka 
tillbaka till Stockholm, då de flesta var rejält 
trötta men nöjda. 

Eget tåg mellan Stockholm och Gävle
Det känns jättekul att vi kunde genomföra 
denna idé som ursprungligen kom från 
tågvärden Lars Gustafsson. Det är alltid mer 
arbete med förberedelserna än man tror inför 
utflykter, men att det var en sådan komplice-
rad ”apparat” att ta ett tåg och köra mellan 
Stockholm och Gävle hade jag inte i min 
vildaste fantasi kunnat tro. Som 
stationsvärd har jag nu fått en 

massa ny kunskap om körplaner, tågvägar, 
linjekännedom m.m. Ett stort tack till 
Stockholmståg och Trafikverket för att de 
ställde upp och var tillmötesgående i 
semestertider. Slutligen har vi fått många 
lovord från de medföljande medlemmarna för 
ett trevligt och väl genomfört initiativ. Många 
har uttryckt en önskan om något liknande 
nästa år, så vi får fundera på om vi mäktar 
med det. Men nog vore det kul!

Anna Söderberg

Sensommarutflykt till Gävle
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Seger eller reträtt?
Avtalsrörelsen 2013 blev dramatisk då SEKO  
la ett omfattande strejkvarsel inom spårtrafik. 
Skälet var att arbetsgivarna allt oftare vägrar  
ta över de lokala kollektivavtalen och ibland 
även personalen vid en verksamhetsövergång. 
Droppen blev SJ:s ( Stockholmstågs ägare) 
försök att dumpa avtal och löner för våra 
kollegor på Västtrafik (Götalandståg) som om 
det lyckats inneburit lönesänkningar på upp  
till 5000:- i månaden för personalen och kraftigt 
försämrade arbetstidsavtal. Med all sannolikhet 
hade SJ försökt göra samma sak på pendeln  
om de lyckats i sitt uppsåt.

I huvudfrågan var detta utan tvekan en seger 
för SEKO. De anställda på Västtrafik fick 
behålla sina löner och avtal. Det treåriga 
avtalet är uppsägningsbart vilket innebär att 
det är möjligt att gå ut i konflikt om någon 
annan entreprenör skulle försöka göra samma 
sak, exempelvis på pendeln i Stockholm. 
 
ALMEGA, arbetsgivarnas organisation, skrev  
så här på sin hemsida: ”Efter SEKO:s och 
Kommunals hot mot trafiken, som riskerade 
att allvarligt drabba tredje man, har nu 
spårtrafikföretagen tagit sitt ansvar och gått 
SEKO till mötes på flera områden.” Det visar 
att utan ett seriöst menat varsel om konflikt så 
hade arbetsgivarna kört över facket och alla 
lokala kollektivavtal inom spårtrafik hade varit 
hotade.

SJ och andra entreprenörer rundar 
lagstiftningen
Men, problemet med arbetsgivare som rundar 
lagstiftningen och kallar verksamhetsövergång-
ar för en ny verksamhet kvarstår. Det blir allt 
vanligare att de anställda tvingas söka om sina 
tjänster när en verksamhet byter huvudman.

Vi har tidigare skrivit om händelseförloppet när 
SJ återtog fordonsvården i egen regi. Endast en 
tredjedel av de befintliga fordonsvårdarna fick 
anställning på SJ och då till kraftigt försämrade 
villkor SJ nekade bl.a anställning till de som var 
äldre eller haft fackliga förtroendeuppdrag 
inom SEKO. Fordonsvårdare med många års 
erfarenhet byttes ut mot ny personal som 
endast fick några dagars utbildning. Frågan 
kommer nu att prövas i arbetsdomstolen och 
kan innebära att SJ tvingas betala skadestånd. 
Men jobben är förlorade. 

SEKO borde när de la sitt varsel haft en 
samordning med Kommunal som gick ut i 
konflikt just i denna fråga. Hade såväl buss trafik 
som spårbunden kollektivtrafik stängts ner i 
Stockholm så hade arbetsgivarna troligen varit 
tvungna att lyssna på kraven i den här frågan. 
Samordningen inom LO-kollektivet fungerade 
inte här. Det måste bli bättre i framtiden.

SEKO måste agera offensivt
Sammanfattningsvis så förväntar vi oss att 
SEKO inte rädds en konflikt nästa vår om 

någon entreprenör upprepar SJ:s dumpnings-
försök av avtalen. Vad gäller trixandet med 
lagstiftningen så måste press sättas på 
lagstiftande politiker och upphandlande 
myndigheter att stärka anställningsskyddet vid 
verksamhetsövergång. Även här kan strejk-
vapnet utnyttjas i form av en politisk strejk som 
är en tillåten stridsåtgärd i vår lagstiftning.

Att det finns ett stöd bland de anställda för att, 
om så krävs, gå ut i konflikt till försvar av löner 
och avtal är helt klart. Pendelklubben och andra 
SEKO-klubbar inom spårtrafik har ökat kraftigt i 
medlemsantal sedan strejkvarslet las i juni.

Olof Fryklöf

Dramatisk avtalsrörelse 2013 

Fakta
Det finns medlemsbeslut på att: 

Pendelklubben ska verka för en kollektiv-
trafik i offentlig regi utan vinstintressen.

Det innebär att inga upphandlingar av  
kollektivtrafik görs överhuvud taget.  
Bara på så sätt kan våra anställningar 
säkras på sikt. 

De vinster som idag tas ut av entrepre-
nörerna kunde i stället satsas på de 
anställda och våra resenärer. SEKO:s 
Stockholmavdelning har vid årsmöte ställt 
sig bakom kravet från Pendelklubben.

Vårt yrkande
Pendelklubben har tidigare informerat om de 
nya lönerna på Stockholmståg. SEKO Pendel-
klubbens yrkande hade, efter fördelning av 
överlönerna, inneburit ett lönepåslag med 
cirka 700:- till samtliga värdar och städare i 
steg 3. I steg 1 och 2 yrkade vi en uppräkning 
med 2,7%. STÅG ställde sig till en början inte 
negativa men efter lång betänketid fick vi 
beskedet att man inte hade för avsikt att ge  
de anställda en enda krona mer än 2,7%
.
Det är skillnad på pengar och pengar?
För STÅG hade klubbens yrkande inneburit en 
kostnad på ca 13.000:- i månaden (+ sociala 
utgifter) utöver avtalets 2,7%. Det ska ses i 
perspektivet av att lönekostnaderna för STÅG 
bara inom produktion överstiger 20 miljoner 
per månad och att vinsten som STÅG gör på 
vårt arbete närmar sig 100 miljoner om året. 
Man kan också ställa sig frågan hur stora 

kostnaderna varit för byte av logotyp och 
uniformer. Vad kostade de s.k arbetsplats-
träffarna på Folkets Hus och Solliden 

Men 13.000:- i månaden i friska pengar till de 
anställda var helt omöjligt för STÅG att 
acceptera trots att kostnaden för företaget 
blivit högst försumbar. Att satsa pengar på en 
logotype och glassiga propagandamöten är  
okej men att satsa något extra på personalen är 
det uppenbarligen inte. Samtidigt söker man 
personalens stöd inför nästa upphandling? 

Det är också STÅG som vinner på att löneför-
höjningar betalas ut så sent som möjligt. 
Någon ränta för innestående lön utgår inte. 
STÅG hade redan i juni kunnat klargjort sin syn 
på friska pengar och skjutningar i lönestegen. 
Då hade de nya lönerna kunnat gälla redan 
från juli eller augusti.

Hur blir det i framtiden?
SEKO Pendelklubben är på alla sätt djupt 
missnöjda med utfallet av årets löneförhand-
lingar. Det som tidigare fungerat bra vid 
löneförhandlingar med STÅG och tidigare 
Citypendeln, och gett oss den kanske bästa 
löneutvecklingen inom Spårtrafik, fungerar 
uppenbarligen inte längre.

Klubbens måttliga yrkande hade inte förändrat 
den utvecklingen men om vi inte kan få STÅG 
att bidra med en spottstyver hur ska vi då i 
framtiden kunna få igenom yrkanden som 
värdesäkrar våra löner? Om detta men också 
om hur potterna fördelas på företaget måste 
det nu diskuteras med våra medlemmar och 
fackklubbarna innan lönerevisionen 2014 tar 
sin början.

Olof Fryklöf

Inte ett öre extra till personalen!
Löneförhandling med STÅG
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Hur beräknas en lönepott?
Löneökningar inom spårtrafikbranschen 
bestäms i centrala förhandlingar mellan facken 
och Almega (där STÅG och ISS ingår). Det 
handlar oftast om en uppräkning i procent 
men ibland görs det i kronor. Det centrala 
avtalet anger hur mycket lönerna i genomsnitt 
ska öka på varje järnvägsföretag. 

Exempel: I år så ska lönerna räknas upp med 
minst 2,7%. Om summan av lönerna för alla 
anställda på ett företag är 1 miljon kronor per 
månad så är 2, 7% av detta 27.000 kronor, 
som utgör den lokala potten. Vid ett avtal i 

kronor multipliceras beloppet med antalet 
anställda. Hur dessa pengar sedan fördelas 
mellan yrkesgrupperna och de olika löne-
stegen avgörs i lokala förhandlingar. Inget 
hindrar en arbets givare från att skjuta till  
mer pengar än ”potten”. Detta kallas då för 
”friska pengar”.

Vanligast är olika potter för t.ex. arbetare och 
tjänstemän. På Ståg och ISS har de flesta 
tarifflöner (lönesteg 1–3) och andra individuella 
löner (t.ex. administration och arbetsledning). 
Det hela kompliceras på STÅG av att SEKO och 
ST, ofta med medlemmar inom samma 

yrkesgrupper, hävdar sina egna potter och kan 
blockera varandra om de inte är överens.

Ökade löneskillnader är ingen naturlag!
I grunden så borde de med tarifflöner på STÅG 
utgöra en pott. Det innebär också att facken 
på pendeln har stort inflytande över hur de 
gemensamma pengarna i potten ska fördelas 
mellan yrkesgrupperna. Man kan fördela i 
procent till respektive grupp men det är också 
fullt möjligt att fördela potten med samma 
påslag i kronor till alla. 

På ISS/Pendeln var SEKO och ST eniga om en 
sådan fördelningsmodell på slutlönen och 
samtliga grupper fick samma lönepåslag i 
kronor. Hade samma fördelningsmodell  
gjorts på STÅG så hade alla städare, värdar  
och förare fått ett påslag på cirka 730:- på 
slutlönen. De allra flesta hade vunnit på det 
och exemplet från ISS visar att det är fullt 
möjligt att genomföra.

Fackens roll
Bland Pendelklubbens medlemmar på STÅG så 
finns allt fler som ifrågasätter den fördelnings-
modell i procent som leder till att löneskillna-
derna ökar år från år. Speciellt när man vet att 
facken på STÅG har alla möjligheter att enas 
om en annan modell. Inget är svart och vitt, 
viktigast är naturligtvis att få arbetsgivaren att 
öppna plånboken, men frågan om fördelning 
måste kunna diskuteras öppet.

Olof Fryklöf

Vi gick in i löneförhandlingarna med ISS och 
presenterade samma yrkande som vi gjort på 
Stockholmståg. Yrkandet innebar att alla 
yrkeskategorier skulle få samma lönepåslag i 
krontal på slutsteget och att skjuta på 
lönerevisionen ett år. Vi kände även ISS på 
pulsen om de var villiga att skjuta till friska 
pengar för att finansiera krontalsmodellen på 
slutlönerna. 

ISS ville inte ge något utöver 2,7 % på 
slutlönerna men var beredda att skjuta till 
friska pengar för att jämna ut klottergruppens 
lönesteg så att det blev motsvarande som på 
ISS Transport vilket man menade var viktigt för 
företaget . ISS var positiva till att skjuta på 
lönerevisionen, men villkoret var att man 
gjorde det för hela ISS Transport. Det gick 
tyvärr inte att samordna i år men vi har löfte 
från ISS att diskutera saken nästa år i stället. 

Efter konstruktiva förhandlingar så enades 
parterna om att: 

•  Slutlönerna höjs med samma krontal 568 kr 
för lokalvård, fordonsvård och klotter

•  Klottersanerarna i steg 2 får ett extra påslag 
på 185:- utöver 2,7 %

•  Alla övriga lönesteg och tillägg höjs med  
2,7 %

Det innebar att ISS sköt till en mindre summa 
utöver 2,7 % och att klubben fick igenom sitt 
yrkande om samma påslag i kronor på 
slutlönerna. Som jämförelse så hade samma 
fördelning av lönerna på Stockholmståg gett 
samtliga grupper inom produktion en 
löneökning på ca 730 kronor på slutlönerna.

Anna Söderberg

Lönepotter och fördelning

Ökade löneskilnader  

är ingen naturlag…

Löneförhandlingarna med ISS
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Så har höstens arbete kommit igång på allvar 
och här är några aktuella frågor:

•  Central dörröppning har åter igen införts 
efter sommarens passagerardörröppning. 

•   Vi hoppas att dubbla barriärer snart sätts  
i verket, d.v.s. föraren frilägger och 
tågvärden öppnar för ökad säkerhet,  
samt även ur ergonomisk synpunkt.

•  Stockholmståg håller på att ta fram 
checklistor över X60 så arbetet på tågen 
blir mer lättöverskådligt när saker inte 
fungerar som det är tänkt, en mycket  
bra idé.

•  Efter ett initiativ från skyddsorganisatio-
nerna har Stockholmståg nu sett till att 
dialogen med Trygg-C åter kommit igång. 
Ett gott tecken för att kunna belysa 
problemen med uteblivna väktare.

•  Överdragsklädseln på passagerarstolarna i 
X60 ska nu vara monterade och klara.

•  Problemet med tidtabellsbelysningen på 
X-10 kvarstår.

BKU
Skyddsombuden har äntligen blivit involve-
rade i arbetet med BKU (Bärbar Konduktörs 
Utrustning), den nya apparaten som ska 
ersätta HCP:n. Det är en utrustning som 
skyddsombuden aldrig godkänt, men nu 
äntligen ska ersättas av ett annat verktyg. 
BKU:n väger c:a 290 gram, den är mycket 
mindre och förhoppningsvis kommer den  
att bli ett verktyg som blir mer lättanvänt ute  
i tågen. Det återstår dock en hel del arbete 
med dem innan de kan godkännas.  Vi har 
åsikter vad gäller hastighet, kontrast och 
teckenstorlek. Roslagsbanan har testat BKU:n 
under sommaren och de har delgett oss sina 

åsikter och vi arbetar för att det ska bli ett så 
användarvänligt verktyg det bara går.

X60 B
Dörrleverantören till X60 B ser över om det 
går att införa en forcerad dörrstängnings-
funktion på hyttdörrarna till X60 B.

PIS- funktionerna på X60 B förblir densamma, 
alltså ingen tidtabell eller andra hjälpmedel 
som vi försökte införa, kommer att förverkligas.

PFA 
Arbetet med att gemensamt med SL:s 
konsult, gentemot tillverkaren, utforma 
konstruktionen av de plattformsavskiljande 
väggarna på Citybanans stationer fortskrider.  
Vi arbetar för att uppnå så god ergonomi 
som möjligt i de redskap vi som tågvärdar ska 
använda och med siktet inställt på att vi 
kommer att vara delaktiga i dörröppnings-
rutinen (föraren frilägger, tågvärden öppnar) 
för största möjliga säkerhet. En mockup 
kommer att byggas i depån i Södertälje hamn 
för vidare simuleringar kring tågvärdens 
arbetsuppgifter. En hel del arbete föreligger 
kring hur vår arbetssituation ska utformas på 
bästa möjliga sätt när det gäller att hantera 
de dubbla uppsättningarna av dörrar och det 
återstår många frågor att lösa. 

Citybanan 
Kartläggning av problematiken kring 
luftkvaliteten i Citybanans tunnlar och vid 
främst tågvärdens arbetsplats fortgår. En 
mätning av partikelutsläpp från fordon X60 
är äntligen på gång. Trafikverket är samord-
nande för denna och expertis från KTH har 
involverats i projektet. Mätningar ska göras 

på Arlanda Central och Stockholm Södra. 
Samarbetet med Stockholmståg har fungerat 
mycket bra, problematiken ligger i att det är 
många aktörer inblandade.

Monitorer
Vi har från skyddsorganisationens sida länge 
drivit frågan om monitorer på flera stationer 
än Karlberg och Rönninge. Äntligen har det 
arbetet nu burit frukt i form av monitorerna 
som har monterats i mitten av perrongen i 
Jakobsberg. Vi hade från början ett krav om 
att det även skulle ha monterats en monitor i 
söder på perrongen för att även korta tåg 
skulle kunna ha tillgång till en monitor. Men i 
och med att man ser tåget där om man går 
ut tillräckligt långt, så fick vi ge oss på den 
punkten. Däremot blev vi lovade dubbla 
uppsättningar monitorer så vi även kan nyttja 
dem om man av någon anledning åker 
baklänges (hytt 2). Men något missförstods 
och vid beställningen var det bara två 
monitorer och dessa har nyligen invigts.  
Det finns vidare planer på att förse fler 
stationer än Jakobsberg med monitorer för 
att underlätta arbetet och ge bättre säkerhet. 
Några av de ställen som har diskuterats är 
Södertäljeperrongen i Älvsjö och plattform 
13/14 på Stockholms central.

Sonny Johansson

Solna norra
Bygget av den nya norra uppgången på Solna station påbörjades våren/
sommaren 2012. Under hösten samma år blev skyddsombuden 
involverade i processen när det gällde ritningar och arbetsmiljöfrågor.

Vi ställde redan från början höga krav på SL att det ska vara en bra 
arbetsmiljö för vår personal. En del ändringar genomfördes också på 
vårt initiativ som t.ex. åtgärder som ska förebygga kalldrag i expeditio-
nen, en extra barnvagnsgrind och ett returkärl som flyttades. Jag och 
Wasit Abdul från ST har besökt byggplatsen ett stort antal gånger under 
det gångna året fram till invigningen.

Byggarbetet har fortgått enligt plan men vid slutbesiktningen upptäck-
tes en del fel som PEAB ska åtgärda.

Jag var på plats den 11 oktober när det första evenemanget på Friends 
Arena, efter invigningen av stationen, skulle äga rum och kunde 
konstatera att kapaciteten för utgången är väl tilltagen. I expeditionen 
finns det möjlighet att ha upp till fyra luckor öppna samtidigt. Det finns 

fyra rulltrappor, två hissar och nio spärrar av den nya modellen och 
flödet av kunder fungerade i stort sett bra trots att rulltrapporna 
strulade.

Kaj Cremer, huvudskyddsombud station

Skyddsombuden åkande informerar

Monitorer på Jakobsbergs station.
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Vad menas med trakasserier?
Om du blir utsatt för kränkning på arbets-
platsen på grund av kön, religion, etnisk 
tillhörighet, sexuell läggning, funktionsned-
sättning eller ålder, t.ex. blir du kallad för 
fjolla, blatte eller liknande. Med sexuella 
trakasserier menas ovälkomna sexuella 
kommentarer eller förslag, tafsande, blickar 
eller gester.  
Det gemensamma för trakasserier är att de 
gör att en person känner sig förolämpad, 
hotad, kränkt eller illa behandlad. Det är  
du som avgör vad som är kränkande.

Vad gör du om du blir utsatt för  
trakasserier?
Arbetsgivaren har skyldighet att utreda och 
förhindra anmälda trakasserier på arbets-
platsen. Stockholmståg har en jämställd-
hetspolicy där det står att företaget inte 
tolererar någon form av trakasserier.  
Det står också att alla anställda ska känna  
till policyn om sexuella trakasserier och hur 
de ska agera vid eventuell händelse, och att 
det ska informeras om policyn i arbetsplats-
träffar! Vi hoppas på att Stockholmståg  
lever upp till det!
Om du känner dig trakasserad ska du säga 
ifrån, tala om att det känns obehagligt och 
kräva ett slut på det. Man kan göra det 
skriftligt eller muntligt.  Du kan även be om 
hjälp av någon på arbetsplatsen som du har 
företroende för. Om det inte hjälper bör du 
göra en anmälan till antingen arbetsledaren, 
personalavdelningen/HR eller skyddsom-
budet.
Arbetsgivaren är skyldig att ta itu med 
problemet så snart han/hon får kännedom 
om det. En arbetsgivare som inte utreder 
och skyndsamt vidtar åtgärder för att få 
stopp på trakasserierna kan bli skadestånds-
skyldig.
Enligt en färsk undersökning som fackför-
bundet Unionen gjort (man intervjuade  
över 1000 anställda) angående sexuella 
trakasserier, visade det sig att var fjärde 
kvinna och var 25:e man hade någon gång 
blivit utsatt. Bara 50 % av kvinnorna och  
70 % av männen sade ifrån, och bara en  
av fem kvinnor hade berättat för sin 
närmaste chef om vad som hänt. Ofta kan 
det vara så att den som trakasserar har 
maktposition och det kan då kännas svårt 
och besvärande att ta upp det. Då ska man 
tänka på att enligt lagen kan man inte 
utsättas för några negativa konsekvenser 
efter att man anmält en kollega eller chef 
för trakasserier.
Du ska inte vara rädd för att anmäla 
trakasserier, att få slut på dem är en 
förutsättning för att trivas på jobbet! 

Skyddsombuden Liisa Saukko och  
Ann Shamany

Inför att det skulle öppna en ny uppgång på 
norra sida av Solna station i oktober så ville 
Stockholmståg prova en del nya idéer för 
turlistor och rastavlösning bl.a. Tyvärr visade 
företaget än en gång prov på att de är dåliga 
på att ha framförhållning inför viktiga 
förändringar, vilket innebar att vi från fackligt 
håll inte kunde vara med och påverka det hela 
så som vi velat. Det blev mycket kompromiss-
ande under tidspress vid förhandlingsbordet 
och därför krävde Pendelklubben att det ska 
vara en provperiod på fyra månader med en 
utvärdering inbokad efter det.

Vad är då nytt på Solna station? 
Förutom en helt ny uppgång (som beskrivs av 
skyddsombuden på annan plats i tidningen)  
så kommer personalen omfattas av:
•  Turlista för stationsvärdarna som roterar 

mellan båda uppgångarna och med 
blockschema, alltså att man jobbar flera 
turer i rad med liknande tider.

•  Raster på 30 min för stationsvärdarna  
på morgon- och dagturerna M-F. Det är 
obetalda raster vilket innebär att man har 
rätt att lämna arbetsplatsen.

•  En F-dag på åtta veckor försvinner för 
stationsvärdarna (för att kompensera för  
de obetalda rasterna) och ersätts av en 

Reserv-tur. Det är då meningen att man i 
första hand kan fungera som måltidsavlösare 
på stationen eller reservresurs på norra sidan. 
Det kan även hända att man får vara 
måltidsavlösare på närliggande stationer eller 
tjänstgöra som betalvärd.

•  En ny kombinationstjänst som gör att en 
städare får stationsvärdsutbildning och 
fungerar som rastavlösare. Det innebär att  
ca 55 % av arbetsdagen M-F så städar man 
stationen och ca 45 % bemannar man 
expeditionen.

Den nuvarande personalen var först väldigt 
skeptiska till dessa förändringar, men efter att 
de fått lite mer information och kunnat ändra 
lite i turlistan, så gick de med på att prova 
detta. I sådana här situationer hamnar man 
som facklig företrädare i olika dilemman, 
speciellt som vi har medlemmar både bland 
den ”gamla” och nya personalen. Det är svårt 
för oss att motsätta oss raster, vilket är normen 
i Arbetstidslagen, och blockschema, vilket  
anses bättre för hälsan än motursschema.  
Att städpersonal får möjlighet att kunna utöka 
kompetensen får man se som positivt, men får 
inte leda till någon lönedumpning för stations-
värdar i förlängningen. Den nya rastavlösarmo-
dellen och att turlistan nästan inte har någon 
undertid gör att en del avtalsöverenskommel-
ser inte har någon bäring längre. Därför 
kommer personalen i Solna att få behålla alla 
FV-dagar och företaget har inte rätt att ta några 
F-dagar för utbildning eller APT. Den städperso-
nal som ska arbeta som rastavlösare kommer få 
en dagsersättning som motsvarar mellanskillna-
den mellan städ- och stationsvärdslön och den 
procent av arbetsdagen man jobbar med 
rastavlösning.

Det är sedan tidigare känt att Stockholmståg är 
pressade av SL att minska tiden när spärren är 
obemannad s.k. ”grön blink”. De håller för 
närvarande på att ta fram nya modeller för 
måltidsavlösning. Det blir därför intressant att 
se hur just denna modell i Solna fungerar, även 
om den nog inte är användbar i större skala.

Anna Söderberg

Solna station – ett pilotprojekt

Nytt huvudskyddsombud på ISS
Fordonsvårdaren Martin Söng, som arbetar i 
Älvsjödepån, har utsetts till nytt huvudskydds-
ombud på ISS Transport/Pendeln. Eftersom  
Kaj Cremer inte längre är anställd på ISS efter 
1 maj så kan han formellt inte längre vara 
huvudskyddsombud där. Pendelklubbens 
skyddsombud kommer fortsätta att jobba 
tillsammans som vanligt och ha möte en gång 

i månaden. Kaj kommer också att stötta 
Martin i hans nya roll. För närvarande är det i 
praktiken bara två stycken skyddsombud på 
hela ISS Transport/Pendeln, Martin och 
plockstädaren Nadim Hossein. Det är alldeles 
för få och det är viktigt att få in flera som 
intresserade av att arbeta med arbetsmiljö-
frågor framöver.

VÅGA ANMÄLA  

TRAKASSERIER  

PÅ JOBBET!
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Tabell medlemsavgift och A-kassa

Avgiftsklass 
(grundlön +tillägg) Förbundsavgift  Klubbavgift Totalt A-kassa Avgift med A-kassa

Introduktion 6 mån  (50) 0kr** 0kr 0kr (118*) 163 (118*) 163

0–10999 kr  50 0kr 50 (118*) 163  (168*) 213

11 000–13999 kr 180 45 225 (118*) 163 (343*) 388

14 000–16999 kr 206 55 261 (118*) 163 (379*) 424

17 000–19999 kr 237 65 302 (118*) 163 (420*) 465

20 000–22999 kr 257 65 322 (118*) 163 (440*) 485

23 000–25999 kr 273 65 338 (118*) 163 (456*) 501

26 000kr– uppåt 288  65 353 (118*) 163 (471*) 516

Studerande 40 – 40 (118*) 163 (158*) 203

Pensionär 42 – 42 – –

*Avgift från 1 januari 2014
** Medlemmar i Pendelklubben betalar 0kr

Det är två nyheter som kommer påverka  
hur hög medlemsavgiften och avgiften för 
A-kassan blir framöver. Vi har därför gjort  
en sammanställning så du kan se vad det 
innebär för dig.

1 . På SEKO:s kongress i oktober beslutades 
om en ny avgiftstrappa som innebär att  
man minskar antal avgiftsklasser från elva  
till åtta. Klass ett, som är introduktions- 
medlemskap i sex månader, och klass två 
kommer ha en avgift på 50kr (för Pendel- 
klubbens medlemmar blir klass ett gratis). 
Där får klubben inte ta ut någon avgift.  
Detta beslut påverkar främst de med låg 
inkomst. 

Vi i klubben har även uppmärksammats  
på att alla medlemmar inte har rapporterat 
in när man fått höjd lön. Vi kommer  
därför göra en genomgång av samtliga 
inkomstuppgifter. Det kan innebära att  
en del får en liten höjning av avgiften.

2. Från och med 1 januari 2014 slopar 
regeringen arbetslöshetsavgiften, som man 
införde direkt efter valet 2010. För dig som 
medlem i SEKO:s A-kassa innebär det att din 
avgift blir 45 kronor lägre per månad. Detta 
gäller bara dig som inte är att betrakta som 
arbetslös, då arbetslöshetsavgiften bara 
betalas av den som arbetar.

A-kasseavgiften sänks med 45 kronor!

Den fackliga splittringen på Stockholmståg är 
ett stort problem som växer. 

I många frågor råder samsyn mellan de  
olika facken, men allt som oftast dyker det 
upp frågor där det råder olika uppfattningar. 
Konsekvensen blir då antingen, en halvdan 
kompromiss eller att facken blockerar 
varandra, vilket ofta innebär att arbetsgiva-
ren står som vinnare. Det kan även gälla i 
frågor som är avgörande för våra anställ-
ningsvillkor.

Kollektivavtalet omfattar alla anställda på 
STÅG. Det ger också de tre facken (SEKO,  
ST och TJ) som tecknat avtalet har samma 
förhandlingsrätt för hela kollektivet i många 
centrala frågor oavsett hur många medlem-

mar man har inom respektive yrkesgrupp.  
Det är en orimlig situation som i värsta fall  
gör facket handlingsförlamat och uddlöst. 

I normalfallet skulle ett av fackförbunden 
förhandla för produktionspersonalen (förare, 
värdgrupperna och stationsstäd) och ett annat 
för administration och arbetsledning. Med en 
sådan modell på pendeln skulle den fackliga 
styrkan öka avsevärt. 

Alla med erfarenhet av fackligt arbete, är 
medvetna om problemet. Frågan är bara vad 
som ska göras åt situationen? Vill vi behålla 
och förbättra våra anställningsvillkor så krävs 
det enighet, inte facklig splittring.

Olof Fryklöf

Facklig splittring 
ger oss sämre arbetsvillkor! 

Notiser…
Friskvårdstimme på prov under T14
På förslag från Pendelklubben ska STÅG 
genomföra en s.k friskvårdstimme på prov 
under T14. Det innebär att två skubb-
grupper för tågvärdar får möjlighet att 
disponera en timme mitt i en reservtur  
till någon form av friskvårdsaktivitet. De 
berörda tågvärdarna bestämmer själva 
aktiviteten men självklart är tanken att det 
ska vara något som främjar vår hälsa. 
Friskvårdstimmen läggs in varannan vecka 
och mera detaljer runt detta kommer i 
samband med gruppvalet.

Semestervalet för tågvärdar  
uppskjutet
Sista inlämningsdag för semestervalet är 
framflyttat till den 15 januari på begäran 
av Pendelklubben. Orsaken är att 
gruppvalet troligen inte blir klart förrän 
en bit in i december och självklart ska 
man känna till sitt fridagsschema innan 
sökningen. Speciellt viktigt är det när man 
söker sin STÅG-dagar. Info om detaljerna 
har skickats till våra STÅG-adresser.

Jobba efter 67 år
Vi har fått en del frågor till klubben om 
det är möjligt att fortsätta arbeta efter  
67 år. Så här ser reglerna ut:
Som anställd har du rätt att fortsätta 
arbeta efter 65 år fram till dess du fyller 
67 år. Du omfattas av samma arbetsvillkor 
som övriga undantaget vissa regler i LAS 
som gäller vid övertalighet. När du fyllt  
67 år kan arbetsgivaren ge dig dispens att 
fortsätta arbeta. Men det är inte någon 
rättighet och inget som kan förhandlas 
med arbetsgivaren som äger den frågan.
Vad gäller Stockholmståg så är de väldigt 
restriktiva till fortsatta anställningar efter 
67 år. Det gäller i synnerhet de med 
säkerhetstjänst, förare och tågvärdar. 
Omplaceringar kan komma i fråga för 
dessa grupper men det är ingen rättighet 
och det förutsätter att det finns lediga 
tjänster inom exempelvis stationsstäd-
ningen. Som fackförening har vi ingen 
möjlighet att förhandla i den här frågan 
utan det är arbetsgivaren som tar ett 
ensidigt beslut.

De första 6 månader
Gäller ej A-kassa

0KR
Gå med i 
Pendelklubben
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