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Ordförande
har Ordet
Är personal en tillgång eller nödvändigt
ont för företagen?
Ibland har jag lust att ställa den frågan
till arbetsgivarna efter att man fått ta
del av medlemmars beskrivning av sin
arbetssituation.
Eftersom både Stockholmståg och ISS är
serviceföretag där deras i stort sett enda
tillgång är personalen, så är det märkligt
att man inte vårdar denna bättre. De har
medarbetare som lojalt år ut och år in på
de mest konstiga tider på dygnet, veckans alla dagar ser till så att tåg rullar,
att det är städat och att kunderna kan
köpa biljetter. Att då mötas av en ganska
nonchalant attityd från arbetsgivaren
kring en rad viktiga frågor gör att många
börjar tappa sugen.
Får jag ledigt den dagen jag sökt om
flera månader så jag kan se en efterlängtad konsert? Varför slarvas det med
turordning vid semesterval så att jag
kanske inte kan besöka min mor som
fyller 90 år på andra sidan jorden en
sista gång? Hur ska jag kunna planera
in ett läkarbesök när jag inte vet hur jag
jobbar förrän sent dagen innan? Varför
lägger man scheman som gör att man
måste vänta i depån en timme innan
man kan åka hem kl. 3.30 på morgonen?
Listan kan göras oändlig på frågor som
personalen ställer.
Snart står vi inför en ny upphandling.
För flera av oss trogna medarbetare så
blir det den tredje i ordningen och för
stationspersonal blir det eventuellt en
6:e arbetsgivare. Somliga av oss har jobbat 20-30 år för att vi har trivts med vårt
jobb, men då ska vi också visas respekt
för vår lojalitet.
Om vi känner att arbetsgivaren inte
ens bemödar sig om att hålla ingångna
avtal, varför ska vi anstränga oss det
minsta. Att försöka göra det lilla extra
eller ens det nödvändiga på jobbet blir
svårt att hitta motivationen till när man
aldrig får känna sig värdefull.

Från höstens julbord - god mat och gott sällskap

Höstens Julbordsmöten
I slutet av november och början av december bjöd klubben
in samtliga medlemmar till två stycken medlemsmöten med
efterföljande julbord.
Till båda mötena hade vi bjudit in chefer från
Stockholmståg för att berätta och svara på frågor
om framtiden för värdgrupperna och pendeltrafiken, med tanke på kommande upphandling.
Vid första mötet kom trafikchef Mats Granath
och stationschef Åsa Sandström , till det andra
kom bara Åsa. Mats inledde med att berätta
att ”Förändringar kommer ske i etapper under
upphandlingsarbetet. Anbudsgivaren kommer
formulera uppdraget, men inte så detaljerat
som förra gången.
Det kommer bli förändringar för värdarna men
inget är klart ännu. För betalvärdarna är det
en snar förändring på gång mot mer proaktiv
kundservice. Stationsstäd kommer få mer infouppgifter och aktivare trafikinformation blir
en prioritet för alla yrkesgrupper.” De svarade
sedan på frågor om detta och andra aktuella
ämnen.
Ett sådant var att många upplever problem
med planeringen, bl.a. att det har blivit
svårare att komma i kontakt med dem och att
turer läggs ut sent. Det var mycket uppskattat
av medlemmarna att ha denna möjlighet att få
svar direkt från ledningen.
En annan fråga som togs upp på mötet var

vad som hänt på ISS. Där har i princip inget
fungerat sedan 1 maj då de förlorade stationsverksamheten, vilket vi beskriver i en separat
artikel. Mötesdeltagarna blev bestörta när vi
beskrev den behandling deras kollegor på fordonvården fått utstå och det resulterade i ett
uttalande från mötesdeltagarna som senare
överlämnades till bl.a. Stockholmstågs VD Kjell
Färnström. Här är ett utdrag ur det:
”Vi medlemmar i SEKO Pendelklubben kan inte
annat än känna ilska och kräver av Stockholmståg att leva upp till det portalavtal som skulle
garantera likvärdiga anställningsvillkor för
all personal anställd inom pendeln, oavsett
arbetsgivare.
Vi accepterar inga vilda västern fasoner där
sheriffen är skjuten och det laglösa gänget har
tagit över och vi är beredda att samla till uppbåd och plocka fram fjädrar och tjära om inte
ordningen återställs på annat sätt.”
Efter mötet åt vi julbord på restaurang Två
grabbar och kök i ABF-huset. Det är lika trevligt
varje gång att få träffa kollegor under avslappnade former till en god bit mat. Speciellt
trevligt är att så många pensionärer vill komma
och träffa sina gamla arbetskamrater.
Anna Söderberg
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Årsmötet 2014

Vår möteslokal ABF -huset på sveavägen.

Årsmötet 2014 kommer hållas på ABF-huset den 28 februari kl.14.00-17.30
och traditionsenligt så äter vi gemensamt middag efteråt.
Alla medlemmar ska ha fått en personlig kallelse i brevlådan, har du inte fått det så hör av
dig till vår expedition.
Årsmötet är det viktigaste beslutande organet
i SEKO Pendelklubben. Här får medlemmarna
den information de behöver för att kunna
avgöra om man anser att den avgående
styrelsen skött sitt uppdrag och att ekonomin
har skötts på ett riktigt sätt. Det är viktigt att
veta innan man väljer ny styrelse och andra
förtroendevalda. Andra saker vi tar beslut om
varje år är hur hög klubbavgiften ska vara, hur

många medlemsmöten vi ska hålla och vart
vi ska skänka ”katastrofstödet”. Om det har
kommit in motioner med förslag från medlemmarna så tar mötet beslut om de ska beviljas
eller inte. En annan stående punkt är valordningen, som vi skriver en separat artikel om i
tidningen.
Hur bra Pendelklubbens verksamhet blir beror
på medlemmarnas och de förtroendevaldas
engagemang. Är du själv intresserad att arbeta
aktivt eller känner till en kollega som du tror
skulle kunna tillföra klubben något och som

du har förtroende för så tveka inte att höra
av dig till valberedningen. Helst vill de ha in
förslag och nomineringar innan 20 februari,
men det går även bra att nominera någon
direkt på mötet. Då är kravet att personen är
närvarande så man vet att den är tillfrågad.
Ny valberedning väljs varje år och de arbetar
självständigt och oberoende från styrelsen. Vi
i styrelsen har därför ingen påverkan på vilka
som nomineras och vilka som får olika förtroendeuppdrag.

Valordningen
En stående punkt på dagordningen vid varje årsmöte är valordningen
d.v.s. med vilken metod skall vi välja våra förtroendevalda.
Sedan flera år tillbaka har vi systemet att man
avger sin röst personligen på årsmötet, men
innan dess hade man poströstning. Vilket
system man än väljer så finns det för- och
nackdelar. Vi gjorde en noggrann beskrivning
av dem i aprilnumret av Pendelbladet.
Eftersom det kom en motion till förra årsmötet
om att se över valordningen så fick styrelsen
i uppdrag att förbereda förslag som sedan
diskuterades på alla tre medlemsmötena i maj.
Vid omröstning bland deltagarna då så ville
majoriteten behålla det valsystem vi har i dag.
Det här är helt och hållet medlemmarnas
beslut och styrelsen varken vill eller kan
påverka frågan. Tycker du att du vill framföra
din åsikt om en förändring så tveka inte att ta
upp det på årsmötet. En eventuell förändring
kan då göras tidigast till årsmötet 2015.
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Uffe Brandt tidigare ordförande för Seko Stockholm var mötesordförande årsmötet 2013

Arbetsutskottet 2013 i möte fr. v.
Anna Söderberg ordf., Åsa Brandt vice ordf. Irene
Sandberg sekreterare, Felipe Lazo 2:a vice ordf.
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Bära eller brista, full fart framåt..

En titt bakom kulisserna på årets turlisteförhandlingar

Föraren trampar gasen i botten, det får
bära eller brista, han accelererar allt
snabbare på den smala landsvägen. I
ljuset från lyktorna ser han den mötande
bilen närma sig, katastrofen tycks oundviklig. I SEKO-bilen är stämningen bister,
det ser illa ut, plötsligt girar den mötande
bilen och det slår gnistor om sidoplåtarna
när de två bilarna med ett nödrop undgår
en kollision och med full fart och skrikande däck fortsätter ut i natten.
Avtalstillämpning
Total avtalstillämpning är en lose/lose situation
för alla. När inga undantag tillåts från arbetstidsavtalet försvinner tidsriktade grupper för
åkande och arbetsgivaren betalar ett högt pris
i form av ineffektiva grupper som kräver mer
personal. Det är en frontalkrock som drabbar
båda parter. Inför årets gruppval var förhandlingarna svåra och krocken inte långt borta.
Bakgrund
Bakgrunden till svårigheterna var en förändring av förargrupperna. Lokförarna har länge
haft ett låst arbetstidsavtal som man har
bevakat mycket strängt och detta har kostat
företaget personal/rutor. Man ville nu från
förarhåll luckra upp schemat och lägga flera
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nätter i sträck och därmed skapa långledigheter. Efter en uppgörelse med Ståg skulle
man nu få tillgodoräkna sig den intjänade
besparingen i form av längre sammanhängande ledigheter. Vi tågvärdar har tidigare, för
våra medlemmars bästa, tillåtit undantag men
Stockholmståg har aldrig ens varit villiga att
diskutera någon kompensation.
Vad gjorde Pendelklubben?
När Pendelklubben väckte frågan var Ståg helt
kallsinniga trots att det handlade om uppenbar
diskriminering av oss tågvärdar. Förhandlingarna var länge låsta men efter principfasthet och
kreativt tänkande lyckades vi få Stockholmståg
att ändra riktning.
I slutändan lyckades vi skapa många grupper
med extra ledighetsytor för både turlagda
grupper och på skubben. Vi lyckades även
med vår ambition att ruska om det tidigare
lite stela gruppvalet så att många som inte
tidigare lyckats komma in på riktade grupper
nu fick möjlighet till detta. Statistiken visar att
många fler än tidigare kom in på sina tre första
alternativ.
Schemat för T14 känns som en nytändning och
en rivstart inför framtiden.
Stefan Pagliarini

D – dagar
Det har under den senaste tiden varit stor
oreda på skubben med många D – dagar.
Många av er har fått jaga era turer vilka
många gånger har lagts ut med mycket
kort varsel.
De många D – dagarna och den sena utläggningen har flera orsaker varav de viktigaste är
ett personalöverskott på tågvärdsidan samt
ett nytt datasystem. Pendelklubben tycker
inte att det här är tillräckliga skäl för företaget
att bryta mot avtalet och vi förhandlar för
närvarande frågan med Stockholmståg.
Enligt avtalet ska turerna läggas ut innan 15.00 eller senast innan turens slut
föregående arbetsdag. Du ska med andra
ord inte aktivt behöva söka efter din nästa
tur när du är ledig. I väntan på att förhandlingarna ska avslutas har vi nått en temporär uppgörelse med Stockholmståg.
Om du inte har fått din tur för nästa dag innan du har slutat ditt arbetspass har du rätt
att komma in till arbetet klockan 08.00 eller
11 timmar efter ditt senaste arbetspass.
Vi hoppas att frågan snart ska lösas och
återkommer efter avslutad förhandling.
Förhandlingsdelegationen.
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Spånga station under höstens avstängning

Nya turlistor för stationsvärdarna
Kommer vi att få obetalda raster på stationerna?

Vad har hänt?
SL har beslutat att minska öppettiderna från 14
mars på de stationer med sekundärer (Jordbro,
Skogås och Rotebro)som så sent som i april
förra året öppnades hela trafikdygnet. Man
vill däremot öka öppettiderna i Jakobsberg N
något. Följaktligen måste det ritas nya turlistor
och i samband med detta vill Stockholmståg
byta ut fullt betalda måltidsuppehåll mot obetalda raster på många turer.
På dessa stationer kommer man att vara
”självförsörjande” på rastavlösare, då befintlig
personal får rastavlösning inritade i turerna.
Det finns också viss ”luft i turerna” de timmar
då sekundärerna har stängt som kommer att
fyllas med delvis nya arbetsuppgifter som t.ex.
visering på tåg och hittegodshantering. För en
del stationer blir konsekvensen av obetalda
raster att tredagarsledigheten (F-dagen) som
finns i dagens scheman försvinner.
Pendelklubbens åsikt är att införandet av
raster istället för måltidsuppehåll blir dyrare
för arbetsgivaren och ger sämre arbetsscheman för stationsvärdarna. Dålig ekonomi och
missnöjd personal är konsekvensen.
De flesta värderar en längre sammanhängande
ledighet högre än att sitta och äta 10 minuter
till. Någon möjlighet att stoppa införandet av
raster finns inte men självklart så kommer det
att minska vår vilja att göra avsteg från andra
delar av avtalet. Vill Ståg ha raster istället för
måltidsuppehåll så kommer andra förhandlingsfrågor upp på bordet som ett brev på posten!
Stågs omöjliga avtal med SL:
Stockholmståg har ett avtal med SL som säger
att luckan ska vara öppen och bemannad
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under hela trafikdygnet, utan undantag. Med
införandet av raster vill Ståg komma runt problemet med att luckan stängs vid måltidsuppehåll. En bättre lösning är i så fall att utöka
antalet måltidsavlösare.
Om Ståg strikt ska följa avtalet med SL går det
inte att leva upp till reglerna i arbetsmiljölagen
och vårt kollektivavtal när det gäller paus med
nuvarande bemanning.
Paus
Hur ska man kunna ta en paus och samtidigt
vara ständigt standby i luckan? Enligt Ståg finns
gott om utrymme för pauser mellan tågavgångar. Men SL, de egna arbetsledarna och kontrollgruppen är samtidigt där och rapporterar
stationsvärdar som stängt sin lucka. Arbetsinstruktionerna gör det i princip omöjligt att
ta paus. Kollektivavtalet föreskriver att om
paus inte kan tas på annat sätt så ska sådana
schemaläggas. Det betyder pausavlösare som
ambulerar på linjen vilket självklart skulle bli
en väldigt dyrbar historia.

att kunskapen om och viljan att följa våra avtal
är betydligt sämre inom stationsverksamheten
än på åkandesidan.
Att snabbt införa förändringar, ofta försämringar, av arbetsvillkoren utan att lyssna på
de anställda och dess fackliga företrädare är
illavarslande.
Från Pendelklubbens sida har vi förståelse
för att problem kan uppstå vid en verksamhetsövergång men efter 10 månader börjar
vårt tålamod att tryta!
Olof Fryklöf

Rastlokal
Arbetsmiljölagen har krav på hur en rastlokal
ska se ut som måste uppfyllas. Från klubbens
sida är vi väldigt tveksamma till om flertalet
stationer uppfyller kraven . Svaret från Ståg är
att de anser att inga problem finns. Det är ett
oacceptabelt svar och vi har nu fått igenom att
en genomgång av stationernas rastutrymmen
ska göras.
Stora problem överlag
Stockholmstågs övertagande av stationsverksamheten har inte varit oproblematisk och
många av våra medlemmar upplever förändringar till det sämre . Det handlar inte bara
om nya scheman. Från fackligt håll upplever vi

Vad vore livet utan en fikapaus?
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När citypendeln tog över gick det mesta snett, hur går det denna gång?

Den stora upphandlingen
Snart är det dags för en ny upphandling vad innebär det här för oss på pendeln
och vad kommer pendelklubben att göra?
Stockholmstågs avtal med SL går ut 1 juni 2016
och fram till dess så kommer det mesta på vår
arbetsplats att styras av detta. Alla kommer att
påverkas.
Stockholmståg kommer under den här perioden att lägga mer fokus på att vinna upphandlingen än verksamheten som sådan. Inget
företag plöjer ner pengar i en verksamhet som
kan vara förlorad om två år. Sådan är upphandlingens logik och det är inget som gynnar oss
anställda eller för den delen våra resenärer.
Fackligt sett blir det knepigt att sluta avtal och
överenskommelser med STÅG. Några garantier
för att en ny arbetsgivare tar över dessa 2016
finns inte. Huvuduppgiften för SEKO kommer
att allt mer handla om att säkra våra anställningsvillkor.
Viktigt att påverka SL:s anbudsunderlag
I det första skedet så blir SEKO:s uppgift att
påverka SL och kräva att saker tas med i deras
anbudsunderlag som säkrar våra anställningar
och arbetsvillkor. Tre viktiga punkter blir:
1. Verksamhetsövergång. Alla ska erbjudas
anställning om Pendeln byter huvudman
2016.
2. Gällande kollektivavtal ska gå över om inte
parterna blir överens om något annat.
3. sammanhållen verksamhet.
En arbetsgivare för alla anställda inom Pendeln.
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SLs ansvar
SL måste också ta hänsyn till arbetsmiljöregler
och kollektivavtal när de planerar verksamheten. Vill man exempelvis att luckan på stationerna ska vara öppen under hela trafikdygnet så måste man också vara villig att betala
för detta i form av ökad bemanning. Kraven
från SL måste vara realistiska.
Träffa entreprenörerna
När SL sen lägger ut anbudet så kommer SEKOklubbarna att träffa alla företag som är med i
budgivningen om Pendelverksamheten. Det
gäller att vi så tidigt som möjligt klargöra att
några försämringar av våra anställningsvillkor
inte kommer att accepteras.
Inför upphandlingen 2006 så hade vi säkrat
våra avtal och löner hos samtliga företag som
lagt ett anbud innan det var klart vem som
skulle vinna. Övergången blev på detta sätt
smidig och vi kunde förhandla kollektivavtalen
med både TraffiCare och Stockholmståg utan
något hot om avtalsdumpning.
Skulle ett företag som är ute efter att dumpa
avtal och löner vinna upphandlingen så blir det
självklara svaret att ingen av våra medlemmar
skriver på anställningskontrakt innan kollektivavtalen är tecknade. I ett sådant läge är sammanhållningen bland de anställda livsviktig.
Förhoppningsvis har järnvägsföretagen lärt

av vad som hände när Citypendeln tog över
pendelverksamheten 2000 och de stod med
en underbemanning på 30% första dagen.
Det tog då över ett år innan de kunde bedriva
den trafik som SL beställt, en katastrof för hela
länet.
I kommande nummer kommer vi att skriva
om hur det hela fortskrider men också ta en
titt i backspegeln på tidigare upphandlingar
av Pendeln. En from förhoppning är att SL och
pendelsugna företag lärt av historien och låter
bli att upprepa tidigare misstag. Men det är
inget vi ska ta för givet.
Olof Fryklöf
SEKO Pendelklubben har medlemsbeslut på att driva frågan om en
kollektivtrafik i offentlig regi utan
vinstintresse. Det skulle innebära att
systemet med upphandlingar avskaffades helt och hållet.
I nuläget så stöds inte det kravet fullt
ut av något politiskt parti i Stockholm.
Som klubb måste vi därför utgå ifrån
att det blir en upphandling av Pendeln
2016.
Ett politiskt beslut att ta över Pendeln
i offentlig regi är fullt möjligt att ta om
viljan bara finns hos de folkvalda.

2014-02-17 00:21:06

Pendelbladet

Februari2013
2014
April

Brodepån en av 3 pendeltågsdepåer där tågen städas, eller ska städas..

Har ISS en framtid på pendeln?
ISS en verksamhet i fritt fall, det började illa & har bara gått nedåt..
De stora problem som funnits allt sedan
dåvarande ISS TraffiCare kom in i pendelverksamheten 2006 har accelererat sedan man
tappat stationsverksamheten i maj förra året.
ISS har sedan dess slimmat sin administrativa
organisation så att i princip ingenting fungerar.
Underbemanningen inom produktion är fortsatt alarmerande. Våra arbetskamrater inom
fordonsvård och plockstäd är de som får ta
smällen men även åkande personalen och våra
resenärer drabbas av detta i form av skitiga
och ostädade tåg. Men hur hamnade vi här?
Lönsamt med skitiga tåg?
Det finns mätningar på hur lång tid det tar
och hur många man det krävs för att städa
ett pendeltåg. Saknas personal och tillräckligt
med tid för att utföra arbetsuppgiften så kommer tågen som rullar ut ur depåerna att vara
skitiga. Enkel matematik kan tyckas. Men att
underbemanna en verksamhet sparar in på
lönekostnaderna.

Problemet hänger samman med den uppsplittrade verksamheten inom Pendeln. ISS
som en gång var ”samarbetspartner” till
Stockholmståg är nu en ren underentreprenör
och dessutom en trolig konkurrent vid nästa
upphandling. Företagens långsiktiga mål ser
olika ut helt enkelt. För ISS är målet att pressa
ut så mycket vinst som möjligt fram till 2016
ur sitt avtal med Pendeln, för Stockholmståg
handlar det om att vinna nästa upphandling.
Rena tåg är inte nödvändigtvis det som är som
mest lönsamt för ISS eller omvänt ibland kan
det löna sig att fuska lite.
Lönsamt att vara en dålig arbetsgivare?
Att systemet med uppsplittrad verksamhet
och underentreprenörer har lett till elände
både för de anställda och för verksamheten
som sådan är inget som överraskar. Det har
påpekats av Pendelklubben både före och
efter upphandlingen 2006. ISS har dessutom
ett grundmurat dåligt rykte som arbetsgivare

och har gjort sig kända för att behandla sin
personal dåligt och strunta i ingångna avtal
med facket. Att vara en dålig arbetsgivare kan
även det vara bra för lönsamheten.
Vi skulle kunna ägna hela tidningen åt hur illa
våra arbetskamrater far på ISS, hur illa våra tåg
städas och vilket hån det är mot skattebetalare
och resenärer som står för notan. Vi skulle
kunna skriva mer om alla brott mot MBL och
kollektivavtal som begåtts och begås. Men vi
nöjer oss med att besvara frågan i artikelns
rubrik. Har ISS en framtid på Pendeln?
Svaret är NEJ!
ISS har förhoppningsvis ingen framtid på
Pendeln efter juni 2016 men framför allt blir
vårt fackliga krav på SL att inte acceptera
användandet av underentreprenörer inom
Pendeln inför nästa upphandling. Tio år med
ISS och uppsplittrad verksamhet får vara nog!
Olof Fryklöf

SJ varslar 400 anställda om avsked.
Skamligt agerande av Stockholmstågs ägare!
SJ fortsätter sin jakt på ökade vinster på de
anställdas bekostnad. Nu är det 400 anställda
på SJ:s resekontor, kundtjänst och administration som ska bort.

hursomhelst, inte är något som gynnar vare
sig anställda, resenärer eller skattebetalare.
Det vilar ett tungt ansvar på de politiker som
beslutat om avregleringarna.

Det är givetvis upprörande att ett statligt bolag
väljer att maximera sina vinster på detta sätt
men särskilt överraskande är det inte. Vi har
tidigare skrivit om SJ:s agerande mot fordonsvårdarna i Hagalund och deras försök att
dumpa avtalen för de anställda på Västtrafik.

Enligt Stockholmståg ska detta inte påverka oss
på Pendeln. Men lika sant är att SJ sedan länge
haft ett ont öga till de arbetsvillkor och löner
vi tillkämpat oss här. Här finns pengar att tjäna
på avtals- och lönedumpningar. Frågan är hur
vi fackligt ska se på SJ som en del av Pendeln
inför nästa upphandling?

SJ är inte ensamt inom spårtrafik med att säga
upp personal och skära ner på servicen till
kunderna, men tveklöst tillhör nu företaget de
värsta inom branschen. I nivå med ISS ungefär!
Detta visar också att den järnväg, där det nu är
fritt fram för alla hugade att bedriva trafik lite
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att konkurrera och överleva i framtiden. Det är
bara synd att företaget har avvaktat så länge.”
Jo, ni läste faktiskt rätt. Solidaritet, hallå!
Olof Fryklöf

Vad gäller ST:s agerande på SJ, när varslet blev
känt, så är det ibland svårt att tro på det man
läser. Så här säger Hans Pilgaard, ST:s avdelningsordförande på SJ:
– ”Det är något vi måste göra om vi ska klara
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Skyddsombuden Informerar
Hej alla tågvärdar!
När du gick din grundutbildning kanske du
någon gång fick höra att vi alla är våra egna
skyddsombud. Här ska vi ta upp några dagsaktuella saker som behöver förtydligas för att din
tillvaro ska bli så problemfri som möjligt. Tänk
på dessa saker så minskar du risken för att
drabbas av arbetsskador.
Vi tänkte i fortsättningen genom utskick ta upp
sådant som är brännande och aktuellt, men
också sådant som är viktigt i alla lägen i alla
tider.
Frontrutevärme
I fordonet X60 är det viktigt att du vet hur
du avläser frontrutevärmen och att veta vad
reglerna säger om detta. Anledningen är att
om värmen sjunker under +8 grader finns risk
att rutan spricker eller sprängs, med andra ord
ska du inte arbeta i en hytt där frontrutevärmen inte fungerar. I hytten finns en apparat
ovanför ett av skåpen bakom sittplatsen som
ser ut som på bilden. (längst ner till höger)
Frontrutevärmen sätter igång att fungera
så fort du aktiverar hytten. Innan du mäter
temperaturen är det med andra ord viktig att
den får arbeta upp denna, vänta därför med
att mäta i ca fem minuter efter aktivering.
Temperaturen visas i två fönster, både måste
visa över +8 grader. Om displayen visar ”error”,
tryck på den lilla grå knappen märkt ”test” och
avläs. Visar displayen efter detta fortfarande
”error” eller en temperatur under +8 grader är
något fel och du ska genast byta hytt.
Ring också till OPL och meddela att du nu inte
längre sitter i den hytt som instruktionen i
åkandehandboken föreskriver. Glöm inte att
meddela den som byter av dig och skriv till sist
en fordonsskaderapport om felet. Glöm inte
att kryssa i rutan ”delges SO” (skyddsombud)
när du skriver rapporten eftersom vi inte ser
rapporten om du inte gör det.
Att kliva ur hytten
Att kliva ut ur hytten är inte bara så enkel som
att kliva ut. Om du tar ett kliv rakt ut i tomma
luften landar du med en kraft som motsvarar
2-2,5 gånger din kroppsvikt. Denna kraft ska
leder som knä och höft ta och detta sliter oerhört. Bara knät kan drabbas av skador i knäled
och i ledband och dessa skador kan dessutom
byggas upp över tid så att du drabbas först
efter en längre tids förslitning. Särskilt X10 har
ett extra högt avstånd från tåg till plattform så
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Årstabergs Station och de omtalade sandbehållarna.

där är det än mer viktigt.
Istället för att kliva rakt ut ska du ställa dig
så att ryggen är vänd mot utgången. Ta tag i
ledstängerna som finns på insidan av hyttdörren i X60 och på utsidan i X10. Håll emot med
armmusklerna och sänk dig långsamt ner så att
fot och knä landar mjukt.
När du ska ta dig in i hytten igen, ta åter tag i
ledstång och dra dig upp. Anledningen är att
annars kan du fresta på benmuskler så mycket
att du får bristningar och eventuella inflammationer i dessa.
Plattformstjänstgöring
Plattformstjänstgöring ska inte vara längre än
2,5 timmar åt gången sedan har du rätt att ta
rast. Under dessa timmar har du alltid rätt att
söka dig inomhus för värme. Om du tjänstgör
påt ex CST har du rätt att ställa dig inomhus
i exempelvis övre hallen för att söka värme.
Efter avslutad rast tjänstgör du återigen i max
2,5 timmar.
Rapportskrivning
Ju fler rapporter som inkommer, desto lättare
blir det för oss att känna till vad som händer.
Utan din rapport, kan dessutom skyddsombuden inte göra något åt saken. Det finns inget
underlag för åtgärder. Vi förstår att det kan
kännas trist och hopplöst när inget händer,
fast det gör det och förhoppningsvis är vi
skyddsombud dessutom talföra nog att tala
om det för den enskilde som har drabbats. Var
med andra ord aktiv och skriv rapporter, det
är för vår skull vi gör det. Innan du skriver en
rapport ska du vara medveten om att denna
behandlas under tystnadsplikt, detta beror på
att ett skyddsombud har ett absolut krav på sig
att aldrig tala om enskilda och vad de har råkat
ut för. Det andra kravet du kan ställa på ditt
skyddsombud är att oavsett klubbtillhörighet
är skyddsombuden representanter för ALLA
personer på en arbetsplats, INTE bara de som
är medlemmar i den egna klubben.

Kryssa för delges skyddsombud!

Det du måste tänka på är att kryssa i rutan
”Delge SO” för att din rapport ska nå fram
(Se bilden). Beskriv händelsen, platsen där
det hände och andra omständigheter då det
hände t ex om du var åkande tågvärd eller
viserande. Berätta med dina egna ord vad
som hände, vad som sas och vilka åtgärder
som vidtogs. Ju fler uppgifter desto lättare
för ditt skyddsombud att göra något åt saken.
HCP
Har man en viseringstur och man har besvär
i armar, nacke och axlar p.g.a. HCP:n så bör
man rapportera detta till sin arbetsledare och
göra en arbetsskadeanmälan.
HCP:n är just nu ett ärende hos Abetsmiljöverket och alla problem och arbetskador bör
anmälas. I väntan på att ärendet avgörs är
HCP:n frivillig att använda.
Nya klargörningsrutiner
Stockholmstågs personaltidning har rapporterat om nya aktuella checklistor som
kommer att ersätta handhavandeboken. För
oss tågvärdar innebär det att vi kommer att
få nya tillägg till våra rutiner när det gäller
avsyningar samt vid vändstationer. Vi kommer således även kontrollera brandstegar,
brandsläckare och dylikt vid mån av tid.
Skyddsorganisationerna har vissa invändningar gentemot detaljer i den nya klargörningsproceduren. En riskanalys har gjorts där
huvudskyddsombuden medverkat och haft
åsikter kring vissa frågor. Det kommer bli diskussioner omkring tidsjusteringar och andra
frågeställningar där skyddsorganisationerna
förhoppningsvis kommer att deltaga.
Sandbehållaren i Årstaberg
Sandbehållarna i Årstaberg har nu äntligen
flyttats till en annan plats på plattformen
och kommer inte längre att stå i vägen för
tågvärdens arbete.
Skyddsombuden

Mätinstrument för hyttvärme
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Arbetsmiljön på ISS
Ensamarbete för plockstädare
Detta har varit ett ärende ända sedan
företaget införde ensamarbete i december
2012. Eftersom det förekommer hot och
våldrisk för all personal som rör sig ute
bland resenärerna så borde denna grupp
ha möjlighet att snabbt tillkalla hjälp om
något händer. Eftersom företaget inte
ansåg sig behöva göra något så lämnades
en anmälan in till Arbetsmiljöverket enligt
Arbetsmiljölagen 6 kap. § 6a.

Pendelbladet

Accessmaskinen
Kom ihåg att Anmäla arbetskador!

Den 10 februari kom en arbetsmiljöinspektör för att titta på saken. I frågan om
ensamarbetet så ansåg de att eftersom det
inte fanns något underlag i form av rapporter om hot och våld mot plockstädare
så var det inget krav på att de ska ha larm.
Däremot ska de ha mobiltelefon så de kan
kalla på hjälp och därför ska ISS ordna så
även arvodister har tillgång till det.
På detta möte hade Arbetsmiljöverket en
hel del annat att anmärka på:
1. Det ska göras en ordentlig riskanalys
på plockstädningen i Bålsta och Västerhaninge
2. All personal ska ha utbildning i blodsmitta, hot-, våld-, och konflikthantering.
3. Rapportsystemet måste vara enklare
utformat så att personalen kan skriva rapporter på incidenter och olyckor.
Älvsjö depån
Det har varit problem med den s.k.
”graven” vid spår 6 och 7 i depån. Exempelvis har personal skadat sig vid arbete i
den. Det är bultar som sticker upp mitt på
graven och rör som korsar gravgången efter att Ståg har avmonterat bryggångarna.
Det lades skyddsstopp för arbete i graven
den 26 december. Efter ett möte mellan
skyddsombud och ISS arbetsmiljöansvarige den 11 februari där ISS tar på sig att
åtgärda allt, så kommer skyddsstoppet att
hävas.
Bryggången på spår 7.
De hade satt dit en men ännu inte monterat klart. Skyddsombudet, med hjälp av
ALSTOM, insåg att det är farligt att gå över
gången. Vi ringde Stågfastighet och fick
godkännande att spärra av tills de har fixat
det.
Södertälje depån
Ståg har monterat ned räcken på en
servicevagn som ISS använder vardagligen,
Det har blivit en glipa som ger en ökad risk
för att snubbla eller fastna. Flera medarbetare har ramlat och skadat fotled. ISS
har vänt sig till Ståg för att be dem åtgärda
det omgående med en provisorisk lösning
till dess att räcket är på plats igen.
Skyddsombuden
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Många förslag till förbättringar av Accessmaskinen
När vi gjorde en kartläggning angående
axelskador förorsakade av biljettförsäljningen med Access-maskin (många knapptryck etc.), fick vi även många förslag till
förbättringar. T.ex. var många missnöjda
med menyn. Det tog vi upp flera gånger i
skyddsgruppen där vi skyddsombud träffade
cheferna, och förde fram förslagen om att
ha Uppsala-biljetterna i början av menyn,
engångsbiljetterna som snabbval, samt upprepa knapp. Till sist blev de här förbättringarna av, och de flesta stationsvärdar tycker
att det har underlättat biljettförsäljningen.
Dock kvarstår en hel del problem, det finns
fortfarande väldigt många knapptryck och
knappar blir sega på högbelastade stationer.
Accessmaskinen brukar bytas bara när den
slutar fungera helt och hållet, men det
behövs kontinuerligt underhåll och ny (inte
en annan begagnad!) maskin när den blir
alltför seg.
Det var många som föreslog touchskärm för
att undvika de många knapptrycken. Vi fick
tips om att SL-center och tunnelbanan har
en sådan, för biljettförsäljning, vi gick på

studiebesök hos dem. Tyvärr stämde inte
det och nu utlyser vi flera tips från stationsvärdar angående touchskärm, för att kunna
underlätta för stationsvärdar.
Vi tänker också kräva att kvittot kommer
automatiskt med biljetten. Detta skulle
underlätta och spara tid.
Vi hoppas på att hitta lösningar på problem
med resekassan i framtiden, så att kunden
lättare kan ha koll på saldot, och att pengarna inte försvinner från kortet som det har
gjort ibland.
Till sist vill vi upprepa att man måste anmäla
en arbetsskada både för sin egen skull och
för att arbetsgivaren och SL får kännedom
om att de många knapptrycken kan leda till
slitningar.
Vi har pratat med många stationsvärdar som
har klagat på ont i axel eller handled, dock
har det gjorts få anmälningar. Arbetsgivaren
är skyldig att göra en arbetsskadeanmälan
och skicka den till Försäkringskassan.
Skyddsombuden kan hjälpa till med det och
svara på frågor.
Liisa Saukko och An Shamany

BKU ersätter HCP, vår nya viseringsutrustning..
BKU ersätter HCP
Inom kort kommer vår bärbara viseringsutrustning (HCP) ersättas av en ny modell
kallad BKU (Bärbar Konduktörs Utrustning).
Vi inom skyddssektionen har vid praktiska
tester riktat kritik mot den nya utrustningen
då den trots att den väger hälften så mycket
som HCP:n upplevs som tung och klumpig.
BKU:n har små knappar och dålig kontrast
och tvivelaktiga färgval (röd/grön) i displayen.
Vi har nu tillsammans med företaget gjort en

riskbedömning vilken vi hoppas ska leda till att
förbättringar genomförs innan maskinen börjar
användas. Bland dessa kan nämnas en större
och tydligare skärm, bättre kontrast samt
större typsnitt.
Resultatet av riskbedömningen kommer att
skickas till SL. Tyvärr är det inte första gången
SL skickar ut utrustning utan att den godkänts
av användarna vilket både HCP och Accessmaskinen är allt för tydliga exempel på.
Vågar vi hoppas på ett trendbrott denna gång?
Skyddsombuden
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Fyra årstider, en Pendel

Vad har hänt under året och vad har Pendelklubben gjort för skillnad?
Året som gått
När jag skulle skriva denna betraktelse över
2013 så kom jag ihåg hur mycket som faktiskt
hände. Jag vet det, eftersom jag i de flesta
fall var närvarande på möten och förhandlingar, men hur mycket av detta sipprar ut till
medlemmarna? För många, medlemmar som
oanslutna, är det ofta frågor man möter; Vad
gör facket? Gör det någon skillnad för mig att
vara med? Jag kommer därför beskriva i korta
ord några fall där Pendelklubben gjorde en
skillnad.
Arvodister
I början av året utövade klubben intensiva
påtryckningar främst på ISS men även Stockholmståg om hur situationen skulle bli för de
arvodister som jobbat så många timmar att de
i princip borde vara fastanställda. Att de inte
skulle omfattas av verksamhetsövergången
var helt uteslutet som vi såg det. Oron var
naturligtvis stor hos dessa arvodister och vi höll
därför medlemsmöten speciellt för dem för att
förklara situationen. ISS insåg så småningom
att LAS (Lagen om anställningsskydd) inte gav
dem något annat alternativ än att fastanställa
dem innan övergången. De fick anställningsgrad i procent efter hur mycket de jobbade när
de uppnått 3200 timmar. Det är alltså denna
grupp som nu går under namnet ”skubben” på
stationssidan. Övriga arvodister fick vi Ståg att
gå med på att ta över på sexmånaderskontrakt,
men de fick börja om på noll timmar.
Utbildning
Stockholmståg har under 2013 varit så fokuserade på företagsträffar att man skurit ner på
viktig utbildning av personalen. Inom pendelklubben var vi inte allt för imponerade av stågs
metoder. Genom ett envist kampanjade lyckades vi få ståg att ta reson och erbjuda tågvärdarna utbildning i vårt nya arbetsredskap plattan.
Något som var uppskattat av personalen och i
slutändan även kom lokförarna till del.
Utbildning för nyanställda.
När Stockholmståg för första gången bestämde
sig för att ta in sommarvikarier på tågvärdssidan var vi många inom klubben som
reagerade, när de dessutom ville skicka ut
dessa med en starkt förkortad och bristfällig

Pendelbladet_feb2014.indd 10

utbildning utan vare sig HLR/Brand eller konflikthantering satte vi ner foten. I slutändan fick
vår sommarpersonal en förlängd utbildning
med både HLR/Brand, konflikthantering och
utökad instruktörsåkning.
Stationsstädarna Cst
När denna grupp startades upp i juli 2012 var
det under stor tidspress vid förhandlingarna
med ISS. Allt blev inte färdigförhandlat som
t.ex.turlistor, men företaget körde på ändå. Det
visade sig så småningom att nattgruppen gick
på turlistor beräknade på 36 timmar/vecka fast
vi, enligt oss, varit överens om 32 timmarsvecka
för nattarbete. Vi begärde förhandling under
vintern 2013 för brott mot arbetstidsavtalet och
såg till att ISS fick betala ett skadestånd till var
och en i gruppen på 11 000kr.
Ny entreprenör frontrutetvätt
Under 2012 tog Stockhomståg in en underentreprenör för att utföra tvätt av frontrutor på
Cst utan att förhandla det, vilket de enligt Mbl
är skyldiga till. Företaget de anlitade tecknade
inte heller Spårtrafikavtalet. Ståg erkände felet
och betalade under 2013 ut ett skadestånd på
20 000kr till klubben. Det var viktigt för oss att
markera att vi inte tillåter att man tar in underentreprenörer utan att först förhandla saken.
Stationspersonalens villkor efter 1 maj
Klubben ställde inför övergången av stationsverksamheten kravet att Stockholmståg skulle
skriva ihop och ta över avtalen. På grund av
tidspress så hann vi inte med att skriva ihop
några avtal, men det står med i inrangeringsprotokollet att det ska göras. Hade vi inte gjort
något innan övergången hade vi bara varit
garanterade villkoren i ett år.
Löner ISS
Klubben lade ett yrkande på att alla yrkesgrupper inom Pendeln på ISS skulle få samma
lönepåslag i kronor på slutlönen. Företaget
gick med på detta och var även snubblande
nära att gå med på uppskjuten lönerevision,
vilket skulle skapat en mycket bättre löneutveckling på sikt. För grupperna med lägst
inkomst innebar det ett lönelyft som de inte
skulle fått om man bara höjt med avtalad
procentsats.

Gruppvalet tågvärdar
Inför årets gruppval stod vi inför en svår situation och ett låst förhandlingsläge när Stockholmståg länge vägrade att ge oss tågvärdar
skälig kompensation för de avsteg vi gör i arbetstidsavtalet. Inom Pendelklubben vägrade
vi att vika oss och Stockholmståg tvingades till
slut backa och i slutändan fick vi igenom en
skälig uppgörelse. Vi lyckades till årets gruppval skapa många grupper med extra ledighetsytor utan att för den delen betala priset i form
av superkomprimerade scheman med långa
tunga arbetsperioder 8 dagar på rad vilket
skedde på förarsidan.
Fel utläggning av företagsträffar station
För ett stort antal stationspersonal började deras första besök på Stockhomstågs
företagsträffar på ett inte alltför positivt sätt
när man upptäckte att deras FP-dag den
veckan försvunnit och att man i stället lagt en
sådan träff på den dagen. När vi uppmärksammade Ståg på det så försökte de plåstra om
så gott det gick genom att erbjuda personalen
övertid. Ståg erkände att fel begåtts. För att
markera att vi tyckte det var oacceptabelt
hanterat så begärde vi skadestånd för det och
Ståg har nu betalat klubben 10 000kr.
Tågvärden öppnar dörrarna på X60
Precis i dagarna har det blivit klart att föraren
frilägger och tågvärden öppnar dörrarna på
X60, det här är något Pendelklubben har
arbetat för ända sedan X60 kom och ett viktigt
steg i att säkra våra arbeten.
Medlemsärenden
Eftersom det råder sekretess vid personärenden så kan vi inte skriva så mycket mer
än att ett stort antal medlemmar fått hjälp
av klubbens förtroendevalda att få behålla
anställningar, bättre villkor vid avslutade
anställningar och hjälp till rätt ersättningar
och annat vid sjukdom. Vi har även fungerat
som stöd vid samtal med arbetsledningen och
andra myndigheter.
Vill du läsa mer om styrelsens och klubbens
arbete under 2013, läs vår verksamhetsberättelse. Den kommer finnas tillgänglig på
årsmötet och på vår hemsida. Anna Söderberg
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Notiser
Stockholmståg förhalar friskvårdsreform
Stockholmståg har länge haft en ganska
inaktiv friskvårdsprofil, friskvårdsbidraget på
1000 kr är lågt i förhållande till andra företag
speciellt med tanke att det är avdragsgillt.
Man har visserligen haft sin satsning på blodomloppet men nyckeln till en bra friskvårdspolicy är att var och en kan hitta sin form av
friskvård och motion.
Pendelklubben har länge drivit frågan om
friskvård på arbetstid och under senhösten
gjordes en muntlig överenskommelse om att
personalen på reservturer om situationen
tillåter ska kunna använda en timme till

friskvård. Reformen ska vara frivillig och ingen
kommer att uppmanas att träna utan personalen får själva tillfråga OPL när man har
reserv. Formen av friskvård väljer man själv
och kan bestå av allt från promenader till tung
styrketräning.
När pendelklubben väckte frågan om hur
och när reformen ska genomföras var Stockholmståg helt ointresserade och ville inte ens
diskutera frågan.
Pendelklubben vill nu ställa frågan om Ståg har
ändrat sig och om den muntliga överenskommelsen inte längre gäller?

Stockholmståg vägrar att betala dispenser.
Transportstyrelsen införde under fjolåret en
avgift på 1500 kr för att pröva medicinska dispenser för att arbeta i säkerhetstjänst vilket
berör tågvärdar och förare på Stockholmståg.
Om avgiften inte betalas vägrar transportstyrelsen att ens pröva ärendet och den
anställda får ges alternativa arbetsuppgifter.
Varje dag som passerar är ett slöseri med
både kompetens och kapital och en personlig
tragedi för den anställda. I många fall kan
transportstyrelsen ge dispens när ärendet väl

prövats.
Stockholmståg har länge vägrat att betala
avgiften, enligt Ståg är det är en personlig
angelägenhet som företaget inte har med att
göra.
Pendelklubben ställer sig starkt kritisk till Stågs
inställning och anser att alla kostnader för
rehabilitering bör betalas av företaget.
Antalet dispensfall förra året låg på drygt 20
stycken och kostnaden skulle vara försumbar
för företaget men är högst kännbar för den
enskilda individen.

Stockholmståg betalar skadestånd
Stockholmståg erkänner avtalsbrott för att
de i samband med företagsträffarna för
stationsvärdarna lagt ut dessa på stationspersonalens fridagar, utan att de var tillfrågade innan.
När vi uppmärksammade ståg på detta
gjorde man det enkelt för sig och erbjöd
personalen övertid, vilket inte är tillåtet.
Stockholmståg har erkännt sitt misstag och

betalar ut ett skadestånd på 10 000 kr till klubben. Från Pendelklubbens sida hade vi hellre
sett en lösning där de som berörts fått två timmar insatta på sitt kompsaldo men det visade
sig omöjligt att i efterhand avgöra vilka som
tillfrågats i efterhand och vilka som accepterat att gå på företagsträffen mot övertidsersättning. Förhoppningsvis så kommer det här
inte att inträffa igen.

ISS bryter mot arvodistavtalet
Klubben har under flera år hävdat att ISS
bör kunna ha fler fastanställda på skubben
i stället för att så stor andel av frånvaron
täcks av arvodister. Under 2013 ville vi pröva
arvodistavtalet på den punkten. ISS är av
uppfattningen att det finns en överkapacitet
på personal och därför behövs inte fler fast

anställda. De har dock inte kunnat visa det
påståendet för oss. Vi sa därför ifrån att ISS
inte fick använda arvodister efter 31 oktober,
vilket de ändå gjort.
Vi har därför en pågående tvist med ISS kring
detta med krav på skadestånd.

ISS ändrar ensidigt beräkning av
konsumtion av ledighetsdagar
Under hösten 2013 fick klubben in rapporter
från nattpersonalen om att det dragits för
många dagar på deras dagkonto resp. vid
semester när de varit lediga. På fråga till
ISS om detta så svarade de att de ändrat
modell för att få lika villkor som övriga ISS
Transport. Däremot tycks de inte ha ändrat

Pendelbladet_feb2014.indd 11

beräkning av karens vid sjukdom, vilket skulle
varit en självklar konsekvens. Man tycks ha
bestämt sig för att ”plocka russinen ur kakan”
så att säga.
Klubben har nu begärt en tvisteförhandling om
detta.
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Jämställdhet & Integration
En viktig facklig fråga som vi ofta glömmer att tala om.
I vårt fackliga uppdrag ingår ju att se till att
företaget har en jämställdhetsplan som man
följer och att ingen lönediskriminering eller
annan diskriminering förekommer. Det kan
handla om kön, etnicitet eller sexuell läggning.
Hur ser det ut inom facket då?
När vi driver de här frågorna mot företagen
så finns det också skäl att syna oss själva. Hur
jämställt är facket och får alla samma chans
oavsett etnisk bakgrund? Ser vi fackföreningsrörelsen i stort så är inte resultatet direkt
lysande . Inom spårtrafik så finns det t.ex.
väldigt få kvinnor som har ledande uppgifter
inom klubbarna eller förhandlingsdelegationer.
Det brukar ibland invändas att man måste se
till kompetens snarare än kön och etnicitet.

Det argumentet andas fördomar och unkna
bortförklaringar. Självklart så finns det kompetenta kvinnor och medlemmar med annan
etnisk bakgrund än svensk. Inom Spårtrafikbranschen, och inte minst inom Pendeln, finns
också en tråkig tradition av rangordning mellan
de olika yrkesgrupperna vilket också avspeglas
i klubbarnas styrelser och förhandlingsdelegationer. Normen är till stora delar en manlig
förare i medelåldern med helsvensk bakgrund
trots att det inte på något sätt avspeglar vilka
vi är som medlemmar.
I Pendelklubben har den här frågan diskuterats
mycket och vår valberedning har som uppgift
att utse en styrelse som någorlunda avspeglar
vårt medlemsunderlag. Styrelsens uppgift blir
sen att se till att uppdragen fördelas på samma
sätt. Det handlar självklart inte om att kvotera

6-7 mars Planeringskonferens styrelsen
Styrelsens årliga planeringskonferens

9 maj medlemsmöte land
Kom på vårt vårmöte och avnjut en god middag efteråt.

31 mars & 1-2 april möten för stationsvärdar
Kom på våra möten och diskutera förändringar i scheman och rutiner som Ståg vill införa.

16 & 23 maj medlemsresa till Åland
Våra årliga mycket populära medlemskryssningar.
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Det gäller inte minst en konkurrerande fackklubb på Pendeln som uppenbarligen har en
helt annan syn än Pendelklubben i de här
frågorna. Trist, men det är en fråga som
deras medlemmar får ta ställning till.
Själv är jag stolt över att vara medlem i
en fackförening där en kvinna har samma
möjligheter att bli ordförande eller förhandlingsansvarig och där etnisk bakgrund eller
yrkestillhörighet inte diskvalificerar någon.
Jag hoppas att vi som klubb fortsätter på den
inslagna vägen.
Olof Fryklöf

O

Satir av Max Gustafson

På Gång
28 februari Årsmöte
Kom på årsmötet och rösta på dina favoriter
för val av styrelse och andra poster.

utan om att ge alla samma chans oavsett kön,
etnicitet och yrkestillhörighet. Allt detta borde
vara en självklarhet inom facket men tyvärr så
ser verkligheten annorlunda ut på många håll.

KR

De Första 6
Månaderna
Gäller ej A-Kassan
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