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”Det ska löna sig att arbeta” är nu-
varande regeringens mantra. För vem 
då kan man undra?
Det löner sig extremt bra för somliga 
som t.ex. de företagare som gör sig en 
rejäl vinst baserad på barn som får vat-
ten och bröd på dagis eller gamlingar 
som får visselpipa i stället för larm på 
äldreboendet.  Den senaste i raden som 
tänker sig en vinst på andras bekostnad 
är Veolia som sparkar heltidsanställda 
trotjänare inom järnvägen på Öresund-
ståg för att senare återanställa dem till 
deltid.

Hur är det då för mig? Jo, jag är hyfsat 
nöjd med min lön och jag betalar gärna 
skatt på den. En skatt som jag tänkte 
skulle gå till att kommande barnbarn 
skulle få äta sig mätta på dagarna 
inom barnomsorgen och att min gamla 
mamma har det tryggt på sitt boende 
med ett fungerande larm. Självklart tog 
jag för givet att när en spårtrafikverk-
samhet baserad på heltidstjänster går 
över till ny ägare så får mina kollegor 
följa med till villkor som innebär att 
de kan fortsätta försörja sig med ett 
heltidsarbete. 

Nää, nu får nog vara nog. Jag känner 
mig grundlurad och bestulen. Det är 
inte ok att någon tar mina surt förvär-
vade skattekronor och placerar dem i 
tjocka direktörsplånböcker, utländska 
företag eller i skatteparadis. Det är inte 
ok att jag inom ett par år riskerar att 
inte kunna försörja mig på samma jobb 
jag utfört i decennier. 

Att möjligheten att göra vinst på 
upphandlad offentlig verksamhet och 
girighet inte går att kombinera har 
visat sig hur tydligt som helst. Om vi 
inom SEKO spårtrafik inte solidariskt 
slåss med näbbar och klor nu för bl.a. 
rätten till heltid så kan vi med stor 
säkerhet träffas på Arbetsförmedlingen 
efter nästa upphandling 2016 i jakten 
på ett kompletterande deltidsjobb.

Anna Söderberg

Till minne av Manuel Jimenez 
Den 31 mars nåddes vi av det tråkiga beskedet att vår trogna medlem 
och omtyckta kollega Manuel avlidit under sin vistelse i hemlandet Chile. 
Han efterlämnar en dotter och övrig familj i Chile.

Manuel avtackas för sin tid i styrelsen på årsmötet 2013.

Vi har lagt ut en kondoleansbok utanför vår expedition och en minnesstund kommer 
att hållas i Södertälje den 26 april. Närmare information finner ni på vår hemsida.

I en sådan här stund saknas ord för att uttrycka 
den sorg och saknad vi känner. Men vi vill gärna 
försöka att förmedla vad han betydde för oss.

Manuel levde och andades Pendelklubben. 
Trots dåligt hjärta pilade han runt på stationer 
med info, kämpade för våra pensionärer och 
långtidssjuka, tog emot medlemmarna på 
våra middagar och andra slitsamma uppdrag, 
ofta på fritiden. Han hade även ett brinnande 
engagemang i fackligt-politiska frågor, speciellt 
det som rörde kollektivtrafiken. Facket var nog 
det viktigaste i hans liv under 2000-talet. 

Diplomatisk var han inte alltid och vi hade en 
del konflikter runt honom men vi är nog alla 
eniga om att han var en kämpe av guds nåde.
Efter många trogna år som medlem och förtro-
endevald avtackades han vid årsmötet 2013. 
Han hade då motvilligt gått i pension, efterom 
han älskade sitt jobb och kontakten med kol-
legorna. Men hans sviktande hälsa satte till 
slut stopp.
Alla, inklusive läkarna, avrådde honom från att 
åka men han skulle iväg till varje pris. Vi tror 
han till fullo insåg riskerna men han förstod 
nog också att detta kunde vara hans sista 
chans att komma iväg. Genom Manuels syster 
i Chile har vi fått veta hur glad han var åt att 

träffa sin familj vid sitt besök i hemlandet. Bl.a. 
skulle han träffa två av sina bröder, en av dessa 
hadehan inte träffat på 40 år. Den sista veckan 
blev känslorna för överväldigande och hans 
hjärta orkade inte mer. 
Systern berättar att han var väldigt lugn de 
sista timmarna och ville få sin aska strödd i 
hamnen i San Antonio där han växte upp. Han 
bad särskilt om en hälsning till alla vänner 
och kollegor i Sverige och speciellt de inom 
Pendelklubben.  
Manuel värnade alltid om de svaga. Han 
”tiggde” pengar från Stockholmstågs VD Kjell 
Färnström så att pensionärer och långtidss-
juka bl.a. kunde göra resor eller gå på bio. Att 
ingen skulle känna sig bortglömd var viktigt för 
honom. Han förde flera gånger fram tanken att 
klubben skulle kunna ställa upp ekonomiskt 
för de som råkat i trångmål p.g.a sjukdom eller 
andra omständigheter. Det har redan börjat 
talas om att inrätta en fond eller liknande till 
hans minne. Detaljer är ännu inte klara, men vi 
tror att Manuel skulle upskattat att vi hedrade 
hans minne på det sättet. 

Ordförandena för SEKO Pendelklubben  2002-2014 
Rainer Andersson, Olof Fryklöf, Felipé Lazo,  
Anna Söderberg
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I år hölls årsmötet den 28 februari på ABF 
-huset och som mötesordförande hade vi bju-
dit in Juwanro Haddad, vår nya ombudsman på 
SEKO Stockholmsavdelningen, och han skötte 
upp-giften med den äran. 

Det var ett ovanligt välbesökt möte och som 
mest var vi uppåt 60 st. röstberättigade samt 
flera av våra pensionerade kollegor. Vi fick ta 
del av styrelsen verksamhetsberättelse för 2013 
och klubbens policydokument. Den senare 
antogs av mötet att gälla även 2014, men sty-
relsen fick i uppdrag att se över den och göra ev. 
uppdateringar. Vår kassör Soraya gick igenom 
årsredovisningen och meddelade att bokslutet 
landat på ett överskott. Detta bl.a. beroende 
på det ökade medlemsantalet, men även något 
lägre omkostnader än budgeterat. Eftersom 
revisorerna inte hade något att anmärka på så 
beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Valen till de olika posterna gick bra. Det finns 
några vakanser på fordonsvårdssidan som 
förhoppningsvis tillsätts under året. En läxa till 
nästa år är dock att styrelsen bättre ska för-
bereda förslag på ny valberedning. De nya sty-
relseledamöter som valdes in var tågvärdarna 

Carina Thorhede och Natalia Espinoza Ceballos 
samt betalvärd Fredrik Holmqvist. Vi avtackade 
också Olof Fryklöf som avgick från styrelsen, 
men som kommer finnas kvar i förhandlings-
delegationen och också har hand om frågor 
kring den kommande upphandlingen.

Mötet tog en rad beslut som att antal 
medlemsmöten ska var 3st (varav ett är upp-
delat på två Ålandsresor och ett landmöte), 
oförändrad klubbavgift, att vi ska fortsätta med 
0kr-kampanjen och att skyddsombuden får åka 
på planeringskonferens till Åland i april. 
En motion hade lämnats in som årsmötet hade 
att ta ställning till. Den yrkade på att klubben 
ska sluta betala till välgörenhet och avskaffa 
det s.k. katastrofstödet. Beslutet blev att avslå 
motionen. Mötet beslutade att ändra namnet 
till solidariskt stöd och att medlemmar får 
komma med förslag vart pengar skall skänkas 
och beslut tas därefter på ett senare medlems-
möte.
Kvällen fortsatte sedan på restaurangen En 
trappa ner där vi bjöds på en trerätters middag 
med efterföljande dans och mingel. En mycket 
lyckad kväll.  Anna Söderberg

Årsmötet 2014
Runt 60 röstberättigande och ett gäng glada pensionärer del-
tog på ett välbesökt årsmöte på ABF - huset på Sveavägen.

Valberedningens Andre Friberg har ordet.

Olof Fryklöf avtackas efter många år i styrelsenRainer Andersson fortsätter till ISS stora förtret

Skyddsombud Per Bengtsson lämnar sin röst.

Grabbarna grus väntar på middagen

Medlemsmöten i maj

Fredagen den 23:e maj 
ABF - Huset Sveavägen 41
14.00 - 18.00

Obs! P.g.a. att rederierna 
tar båtarna ur trafik i maj så 
flyttas Ålandsresorna till 25:e 
september och 3:e oktober.
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Betalvärdarnas roll i pendeltågstrafiken har 
tidigare år framförallt varit intäktssäkring. De 
har varit stationsvärdar behjälpliga när det 
har varit mycket resenärer, sett till att folk inte 
plankar, och även gett allmän information. 
Tiderna förändras, så även betalvärdarnas roll. 

När remsan försvann, försvann även stämpeln 
och frågan om vilka arbetsuppgifter betalvärd-
arna skulle ha blev befogade. Nu ska vi inte 
vara alltför fyrkantiga, utan betalvärdarna 
fyller minst sagt en servicefunktion och trygg-
het. Vi får ofta specialuppdrag, t.ex. ledsag-
ning, och då anlitas betalvärdarna som åker 
iväg och tar hand om det. 

Betalvärdarna åker mycket med i tågen och 
besöker många stationer under en dag. 
Numera är de inte på samma station en längre 
stund, det rör sig om ungefär en halvtimme-
timme, beroende på hur mycket som händer 
och vad som finns att göra. Under tiden som 
de är på stationerna kollar de plattformen att 
allt är i sin ordning, de kollar med stations-
värden att allt är lugnt, även en kontroll av 
access-automaterna görs. Ibland byts kvitto-
rullar ut, och vid behov görs felanmälan. 

Fortfarande finns intäktssäkring som ett viktigt 
mål och på en del stationer gäller det att vara 
på sin vakt. Även utanför rusningstid finns 
plankare, men vad kan betalvärdarna göra åt 
dessa? Det enda de får göra är att informera 
om konsekvenserna, att om det blir kontroll är 
boten på 1200 kr. De noterar antalet plankare 
som passerar utan biljett, de med giltig biljett, 
de som köper en biljett efter tillsägelse och 
vändare. När det inte är rusningstid händer det 
sällan att stationsvärdarna har så pass mycket 
folk så att betalvärdarna måste hjälpa till vid 
barnvagnsgrinden, men om de behöver hjälpa 

till så använder de sig av access-automaten. 
Inom en snar framtid kommer betalvärdarna 
att få använda sig av BKU (Bärbar Konduktörs 
Utrustning), som även tågvärdarna på viserin-
gen kommer att använda sig av. 

Det händer då och då att det blir en trafik-
störning. Så pass att betalvärdar får avbryta sitt 
ordinarie arbete och åka ut till berörda station-
er och agera informatörer. Sedan Stockholm-
ståg tog över i maj i fjol så har informationen 
direkt till betalvärdarna blivit lättare att få tag 
på, i och med att samtliga fasta betalvärdar 
fått varsin arbetstelefon och genom dessa 
använda sig av Kompis och Tåg-i-tid. På så 
vis kan betalvärdar som är informatörer vid 
trafikstörningar lättare hjälpa resenärer som 
drabbas av störningen. 
Leena Sirviö Malmström har jobbat som 
betalvärd sedan 2010. Hon uppskattar ar-
betet som betalvärd.
-Arbetet idag är väldigt flexibelt och det pas-
sar mig mycket bra. Man vet aldrig exakt hur 
en dag kommer att se ut. Vad som helst kan 
ju hända. Det kan komma in en ledsagning 
i Västerhaninge som vi får ta, det kan bli en 
trafikstörning i Sollentuna så vi får åka dit istäl-
let och hjälpa till, eller så kan en Besam-dörr 
ha lossnat i Flemingsberg så vi får rycka ut dit 
och varna folk om den. 

Men bland det roligaste är när det är publik-
dragande mässor i Älvsjö och evenemang i 
Friends Arena i Solna. Då är det liv och rörelse, 
och tiden går fort.
Men det finns en framtid också. Hur den ser ut 
är fortfarande i skrivande lite otydlig, men det 
är mycket som har sagts, och Stockholmståg 
har visat sig intresserade att göra förändringar 
i betalvärdsorganisationen.

- Det känns förväntansfullt med alla de 
förändringar som Stockholmståg planerar att 
genomföra. Det har sagts att vi ska börja jobba 
som måltidsavlösare, men det vet jag väl inte 
om jag är så positiv till, jag skulle hellre vilja att 
betalvärdarna fick vara tågvärdarna behjälpliga 
med viseringen på Nynäs. Sedan hoppas jag 
att det kan bli treskift, så vi får jobba till tio, 
halv elva på kvällen. Det händer ibland att vi 
som jobbar eftermiddag, får jobba över några 
timmar. Men om vi får börja senare och sluta 
senare så slipper vi jobba över.

Hur ser framtiden ut?
Framtiden för betalvärdarna finns definitivt. 
Det gäller dock för Stockholmståg att ta tillvara 
på de kunskaper som finns. Många betalvärdar 
har tidigare arbetat som väktare men även som 
tågvärdar, stationsvärdar och städare. Alla katego-
rier finns hos betalvärdarna. Det har diskuterats 
från Stockholmstågs sida att betalvärdarna ska 
bli måltidsavlösare på station, för att utveckla 
betalvärds-rollen och ge dem fler arbetsuppgifter. 

Det behöver inte alltid vara något negativt att 
det genomförs förändringar. Däremot gäller 
det att allting går rätt till, det finns lagar som 
reglerar förändringar inom verksamheten. 
Ståg kan t.ex. inte införa ensamarbete utan att 
riskerna för personalen i sådana fall utvärderas.

Idag sköts måltidsavlösningen dels av tågvärdar 
som går i s.k. föräldragrupper, dels av stations-
värdar som är måltidsavlösare, samt i Solna där 
en person innehar delad tjänst som städare och 
rastavlösare. Från 1 april kommer måltidsav-
lösarna få samma arbetsledare som betalvärd-
arna. Exakt vad detta kommer att innebära vet vi 
i nuläget inte så mycket om, men att någon form 
av förändring kommer att ske, det vet vi.  
Fredrik Holmqvist

Betalvärd - en roll under förändring?
Våra betalvärdar hjälper resenärerna med både trafikinformation och biljettköp.

Nya arbetsuppgifter planeras för betalvärdarna
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Under de åtta år som ISS verkat inom pendeln har 
åtskilliga chefer passerat revy och att komma ihåg 
alla namn är omöjligt. Nu är det driftchefen, ans-
varig för pendelverksamheten, som ersätts av en 
med bakgrund i hotellbranschen. Järnvägserfar-
enhet saknas men från SEKO:s sida tror vi inte att 
det främst är det som avgör om det blir ett plus 
eller minus från personalens horisont.

Läget är värre än någonsin
ISS problem med att följa lagar, avtal och ar-
betsmiljökrav är kända och det finns knappt en 
enda paragraf som SEKO inte har slagit i huvudet 
på ISS under dessa åtta år. Periodvis har vissa 
saker fungerat, annat mindre bra, men frågan är 
om det någonsin har varit så illa som under det 
senaste året? Ja, möjligtvis när ISS dök upp 2006 
och trodde att avtal var något man torkade sig 
med där bak. Att SEKO skulle slåss för städarnas 
villkor fanns inte med i beräkningen så äventyret 
blev betydligt dyrare än vad man väntat sig.

Problemen gäller inte bara arbetsvillkor utan 
lika mycket städningen. ISS har kvar fordons-
vård, plockstäd, klottersanering och lokalvård 
i depåerna och trots en mindre kostym har vi 
alla erfarenhet av ostädade tåg och annat som 
visar att ISS inte klarar av sitt åtagande. En 
orsak är skriande personalbrist, som man tror 
spar pengar men främsta orsaken är en icke 
fungerande organisation. Att årets semesterval 
är ett fullständigt kaos är bara ett exempel. 
Ett annat är att städarna i Brodepån i 1,5 år 
försökt förmedla att man på fredagar börjar 
18.30, medan växlaren kommer först 20.00. 
Dessa enskilda exempel ingår i ett mönster av 

bristande kunskap och organisation. 
Om man lyssnade till kritiken angående 
fordonstäd som Stockholmståg levererade 
på företagsträffarna nyligen så lär mer än en 
undra om det finns ett samband med att ISS 
nu byter driftchef. Förmodligen är det så men 
oavsett vilket lär inte det räcka för att få ord-
ning på verksamheten. Låt oss ta fler exempel 
som våra medlemmar förmedlat på sista tiden.

De mest obegripliga misstag
Sex personer med samma lön får olika avdrag 
vid sjukdom och ingen summa stämmer med 
avtalets uträkning. En städare undrar var hans 
11 FV-dagar tog vägen och får svaret att han fått 
ut dessa, när det sedan visar sig att han har alla 
kvar. Två personer med semester samma vecka 
får betala olika mycket för ledigheten. Semester 
dras på röda dagar för en som arbetar 40 tim/
vecka och är ledig röda dagar. Ledighet beviljas 
åt en kollega som sedan får löneavdrag på ca 
5.000 kr med motiveringen att han inte hade 
några dagar att ta ut. När chefen konfronteras 
är svaret att personalen har eget ansvar att hålla 
reda på hur många lediga dagar man har kvar.

Nu är det senare inte så lätt att hålla reda 
på då ISS förra sommaren, utan att meddela 
personalen, ändrade i systemet för hur många 
semester- och FV-dagar en viss ledighet kostar. 
Givetvis skedde ändringen till ISS fördel. Men 
man har ännu inte genomfört motsvarande 
ändring för karensavdrag vid sjukdom, vilket 
blir dyrt för nattpersonalen.
20-30 liknande exempel kan ges men här saknas 
utrymme. Den som tror att allt bara är till ISS 

fördel tror fel då okunskapen slår precis hur 
som helst. Roliga exempel är att personal som 
är ledig alla röda dagar även tilldelas FV-dagar 
och att inget vet varför ett frånvarotillägg som 
inte finns i avtalet betalas ut vid sjukdom. Vid en 
turlisteförhandling vill cheferna sänka arbetstiden 
med 10% utan att inse detta då man kan inte läsa 
ett schema. Det förklar varför man heller inte 
inser vikten av att personalen får sina nyckelsche-
man, vilket ingen ännu har fått för 2014.

En total brist på kompetens
Överhuvudtaget är det näst intill omöjligt att 
finna någon som förstår och känner ansvar 
för dylika frågor inom ISS. När chefens chef 
informeras om att olika avdrag görs för karens 
och andra sjukdagen blir svaret att “jag förstår 
mig inte på sådana där siffror” och utan vidare 
åtgärd. När vi sedan försöker högre upp i 
hierarkin och ger exempel på allvarliga fel i 
organisationen blir vi avsnoppade med orden: 
“det vore närmast tjänstefel om jag hade 
spetskompetens kring de där frågorna”.

Då man hör sånt tackar man för kaffet och tänker 
att det måste vara underbart att vara chef med 
tungt ansvar, när det är tjänstefel att veta hur 
saker och ting förhåller sig på personalens nivå.

Från SEKO:s sida tänker vi fortsätta leta efter 
nålen som punkterar ballongen, som inte 
innehåller annat är luft. Huruvida den nya 
driftchefen inser allvaret i situationen och 
utmanar dem som döljer sin okunskap bakom 
en fasad av insikt återstår att se. Men om så är 
fallet är vi beredda att applådera.
Rainer Andersson

Chefer kommer och chefer går...
 Problemen består

Kvaliteten på den svenska järnvägen om det hade varit upp till ISS..
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Antalet heltidsanställda förare och tågvärdar 
ska minska från 405 till 173 efter omorgani-
seringen. 160 av de som varslats kommer att 
erbjudas deltidsanställningar på mellan 75 och 
90 %. Det innebär att nästan två tredjedelar av 
åkande personalen ska tvingas jobba på deltid!

Veolia motiverar detta med att ”arbetstids-
avtalen inom Spårtrafik leder till outnyttjad 
arbetstid på omkring tio procent”. Företaget 
vill alltså anpassa anställningsgraden till vecko-
arbetstiden i schemat. Det här innebär ett 
jättehot mot heltidsanställningar för alla an-
ställda inom spårtrafik och är en ny och värre 
variant av den avtalsdumpning som SJ försökte 
genomföra på Västtrafik förra året. 

Hur kan detta slå mot Pendeln?
En ”Veoliamodell” på Pendeln skulle efter en 
upphandling innebära att runt 600 anställda
( förare, värdar och städare) varslas om upp-
sägning. Av dessa skulle sedan 400 erbjudas 
anställningar på deltid. En anställning många 
skulle vara tvungna att tacka nej till av ekono-
miska skäl. Helt oacceptabelt naturligtvis, men 
ett fullt möjligt scenario sommaren 2016 om vi 
inte sätter ner foten nu.

Vad gör SEKO?
”Släng ut Veolia och skriv kontrakt med en 
seriös tågoperatör”, säger Sekos förbundsord-
förande, Janne Rudén. En affischkampanj i stor 
skala på det temat genomförs nu i Skåne.

Mörka moln över Öresund..

Pendelklubben, SEKO-Lok och Verkstadsklub-
ben har tillsammans med SEKO Stockholm 
satt samman en arbetsgrupp som kommer att 
jobba med upphandlingen från start till mål. 

Kontakter har tagits med SL för att i första 
hand få dem att ta över verksamheten i egen 
regi, utan upphandling. 
Om det blir en upphandling så blir SEKO:s uppgift 
att försöka få gehör för våra fackliga synpunkter 
hos SL innan anbudsunderlaget för pendelupp-
handlingen läggs ut i höst. Det handlar om frågor 
som verksamhetsövergång, kollektivavtalen och 
en sammanhållen verksamhet. Om detta skrev vi i 
förra numret av Pendelbladet. 

Rätten till Heltid
Efter det som hänt på Veolia så hamnar också 
frågan om rätten till heltid i fokus. En Veolia-
modell på Pendeln skulle leda till samma koll-
aps av pendeltrafiken som när Citypendeln tog 

Veoliamodellen ett hot mot hela branschen

Men samtidigt så krävs det från allt fler SEKO-
klubbar att det centrala avtalet ska sägas upp, 
och om så krävs, att SEKO går ut i strejk för 
att stoppa ”Veoliamodellen” en gång för alla. 
Skulle Veolia lyckas genomföra sin omorgani-
sation på Öresundståg så kan man utgå ifrån 
att andra järnvägsföretag kommer att göra 
detsamma vid andra upphandlingar. 

Det är helt uppenbart att rätten till heltid och 
verksamhetsövergång är frågor som måste in i 
det centrala avtalet. På klubbnivå finns en allt 
större medvetenhet om att SEKO måste avsluta 
det som påbörjades med strejkvarslet 2013. 

Olof Fryklöf

Veolia vann upphandlingen om Öresundstrafiken på lägsta pris. För att klara att gå runt ekonomiskt vill företa-
get nu säga upp 252 anställda och erbjuda en ganska stor del av dem återanställning på deltid. En deltid som 
gör att många kommer att få svårt att klara sig på sin lön.

över 2000. Det borde inte ligga i SL:s intresse?

Ingen ska lämnas utanför!
En viktig fråga för SEKO är att verksamhets-
övergång måste omfatta alla anställda på 
Pendeln. Ingen ska tvingas ut i arbetslöshet till 
följd av upphandlingen. 
Tyvärr så har vi inget stöd från ST och TJ i den 
här frågan som menar att frågan om verksam-
hetsövergång även för de som är anställda av 
Alstom och ISS ”saknar betydelse”. 
Det visade sig vid ett möte med SL som hölls 
på Stockholmstågs lokaler och dit samtliga 
fack var inbjudna. Uppenbarligen upprepar 
sig historien och precis som 2006 så lär det bli 
SEKO som ensamma får dra hela lasset även 
inför denna upphandling.

Säkra våra avtal oavsett arbetsgivare
När anbudsunderlaget lagts ut så är vår ambi-
tion att träffa samtliga företag som har lagt 

bud på verksamheten. Förhoppningsvis så kan 
vi på det sättet säkra våra anställningsvillkor 
redan innan det står klart vem som vunnit up-
phandlingen. Det lyckades vi med vid pende-
lupphandlingen 2006. Sommaren 2015 vet vi 
vilket företag som blir vår arbetsgivare och har 
då ett år på oss att inrangera våra kollektivavtal 
och genomföra verksamhetsförhandlingar.

Allas vår kamp!
Så ser planen ut men som exemplen Västtrafik 
och Öresundståg visar så är det hårdare tider 
nu. Kampen för våra anställningsvillkor är allas 
vår gemensamma kamp och det kommer att 
krävas ansträngningar av oss alla om vi ska 
vinna den här fighten. 
Bakom knuten väntar entreprenörerna som 
kommer att göra allt för att sänka sina kost-
nader på vår bekostnad. 
Olof Fryklöf

Så jobbar SEKO inför upphandlingen av vår arbetsplats
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Den s.k LO-överenskommelsen 2013 
innebar att insamlingsmodellen antin-
gen skulle vara i procent eller krontal.  
Låg snittinkomsterna inom avtalsområdet, 
för vår del spårtrafik, under 25.000 skulle 
insamlingsmodellen ske i kronor, annars i 
procent. Inom Spårtrafik var snittlönen någon 
hundralapp över 25.000. Hade snittinkomsten 
legat någon hundralapp lägre så hade vi fått 
ett avtal som gett löneökningar på 1700:- på 
tre år istället för 6,8%.

11.000:- mindre i plånboken!
För värdgrupperna med slutlön hade det 
inneburit ett nollsummespel men för övriga 
medlemsgrupper i Pendelklubben, de med 
inkomster under 25.000:-,  blev den här ynka 
hundralappen på snittlönen en dyrbar affär. 
Beroende på vad man tjänar så handlar det 
om förluster på i snitt 150-300:- i månaden 
under 3års tid. Sett till hela perioden 5000- 
11.000 mindre i plånboken. De pengarna 
hamnar istället hos dem som tjänar mest.

Löner 2006-2013 
Som tabellen nedan visar har löneskillnaderna 
på pendeln ökat stort sedan 2006. En förklar-
ing är att förare och värdgrupperna på Pendeln 
ofta fördelat större delen av potten på slutlönen 
men den stora effekten ligger i den ständiga up-
präkningen av lönerna i gemensam procentsats. 

Anders Borgs skattepolitik
Det brukar sägas att de som tjänar mest måste få 
en högre löneökning då de betalar statlig skatt. 
Så är det, men då bortser man från de skat-
tesänkningar som genomförts sedan 2006. Detta 
har bidragit till att öka löneskillnaderna och har 
kraftigt missgynnat dem med låga inkomster.

Så har löneklyftorna växt
Skilda lönepotter sedan 2000
Från den dagen då pendeln privatiserades år 
2000 och fram till idag har Pendelklubben och 
SEKO Lok förhandlat separat för ”sina” yrkesgrup-
pers . Fram till 2011 förhandlades lokalvårdarnas 
löner av SEKO TraffiCare.  
Olof Fryklöf

Yrkesgrupp Löneökning 2006-2013 Skattesänkning sedan 2006* Sammanlagt 2006-2013 Löneökning 2000-2013**

Lokalvårdare 3449:-/månad 1816:-/månad + 5265:-/månad 6939:-/månad

Tågvärd 4997:-/månad 2105:-/månad + 7102:-/månad 9542:-/månad

Förare 6536:-/månad 4289:-/månad + 10.825/ månad 13.525/månad

Pendelklubbens medlemsmöten i december 
beslöt att klubben skulle ställa frågan till SEKO 
Lok om ett gemensamt löneyrkande inför löne-
revisionen 2014 där tanken var att lönerna på 
Stockholmståg denna gång ska räknas upp med 
gemensamt krontal. 
SEKO Lok:s medlemsmöte i april tar beslut i frå-
gan och vi ska här förklara vad förslaget går ut på 
och bakgrunden till detta.

Den lokala lönepotten i år är på 1,8% så det 
handlar om små summor. Skulle potten fördelas 
jämt till alla med slutlön (förare, tågvärdar, sta-
tionsvärdar, betalvärdar och stationsstädare) så 
får alla ett lönepåslag på cirka 510:- i månaden. 
För en förare innebär det ”en förlust” på cirka 
65:- efter skatt medan värdgrupperna och 
stationsstädare får något mera än 1,8%. De allra 
flesta av oss anställda på Stockholmståg skulle 
vinna på en sådan fördelningsmodell.
I grunden är gemensam fördelning inte lösnin-

Lönefördelning på Pendeln 2014
Krontal eller procent? Centrala avtalsrörelsen

gen på problemet med låga löner. Men i tider 
av usla lönepotter och arbetsgivare som håller 
hårt i plånboken så har våra medlemmar ställt 
sig frågan om det inte är dags att fördela kakan 
solidariskt mellan yrkesgrupperna? Åtmin-
stone vid något tillfälle. Dessutom kan ett 
gemensamt löneyrkande från Pendelklubben 
och SEKO Lok läggas högre än 1,8%. Det skulle 
göra alla till vinnare!

Pendelklubben har under många år ställt 
frågan varför löneförhandlingarna inom Spår-
trafik alltid slutar med procentpåslag istället 
för krontal. Svaret från SEKO-förbundet är att 
procenttalet är en insamlingsmodell till potten 
som det sedan är upp till klubbarna att fördela 
lokalt. Detta är bakgrunden till diskussionen 
om fördelning av löner på pendeln. Inom 
SEKO ska det vara högt i tak för åsikter och vi 
ser positivt på att SEKO-lok nu tar upp frågan 
direkt med sina medlemmar.

Löneklyftorna i samhället fortsätter att öka.

 *Baserat på grundinkomsten slutlön. Med tillägg blir skillnaden ännu större. **Skatteffekten inte inräknad här
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Anna Söderberg, ordförande
Jag heter Anna Söderberg och jobbar som sta-
tionsvärd i Stuvsta. Jag kom in i styrelsen 2006 
mitt under förberedelserna för övergången 
från Citypendeln till Stockholmståg.  Det var 
en otroligt lärorik start, där jag direkt kastades 
in i olika förhandlingar. Därefter har jag varit 
turlistombud, kassör och sedan 2012 är jag 
ordförande. Från början ville jag engagera mig 
för att bevaka och försvara villkoren för oss 
anställda vid övergången 2006 och snart är det 
dags för nästa upphandling igen. Skillnaden 
nu är att klimatet på den konkurrensutsatta 
marknaden har blivit så mycket hårdare, så 
det blir en tuff tid vi har framför oss. Som 
ordförande ser jag som en av mina främsta 
uppgifter att se till att bevara klubbens unika 
medlemsdemokrati. Styrelsen är endast till för 
att genomföra medlemmarnas beslut.

Åsa Brandt, vice ordförande
Hej, jag heter Åsa Brandt och har jobbat fackligt 
i 9 år. Jag har snurrat runt på lite olika poster 

genom åren, men min mesta tid har gått åt till 
förhandlingar och rehab.  Jag brinner fortfarande 
för att alla ska ha det så rättvist som möjligt och 
är stolt över att sitta i pendelklubbens styrelse.

Felipe Lazo, vice ordförande
Felipe Lazo heter jag och jobbar som stationsvärd 
på Handen station. Jag har jobbat inom pendeln 
sedan juni 2005 och varit aktiv inom Pendelklub-
ben som medlem redan från början. 2007 blev 
jag invald som styrelseledamot, jag börjar mitt 
sjätte år i år. Av den tiden har jag suttit 2 år som 
ordförande. Under alla dessa år har jag märkt att 
vårt arbetsklimat har försämrats. 
Arbetsgivarorganisationer betalar mycket pengar 
till advokatfirmor för att kunna kringgå och 
dumpa vårt kollektivavtal, allt detta gör att jag vill 
kämpa för våra rättigheter på arbetsplatsen.

Irene Sandberg, sekreterare
“Hej, jag heter Iréne “Irre” Sandberg och är 
tågvärd. Jag har jobbat inom järnvägen sedan 
1987 och fackligt sedan tidigt 90-tal. Anlednin-
gen till att jag började jobba fackligt var att få 

ungdomar att engagera sig fackligt och lära sig 
sina rättigheter och skyldigheter på arbetsplat-
sen; och det är en fråga som fortfarande är 
aktuell för alla medlemmar. Mina nuvarande 
uppdrag är sekreterare, medlemsgruppen och 
sitter med i arbetsutskottet”

Soraya Restrepo, kassör
Mitt namn är Soraya Restrepo jag jobbar som 
stationsvärd på Jakobsberg station. Jag har ar-
betat fackligt sedan 2008 på valberedning och 
som revisor och sedan 2 år tillbaka som kassör. 
Förutom kassör är jag även i medlemsservice-
gruppen. Jag började arbeta fackligt för att jag 
ville lära mig mer om våra arbetsrättigheter, så 
att jag kunde förmedla mina kunskaper vidare 
till mina kollegor inom Stockholmstag och ISS.
 
Stefan Pagliarini, ledamot
Stefan Pagliarini var namnet, jag har arbetat 
fackligt i 3 år först som turlisteombud för tåg-
värdar och sedan 2 år tillbaka även i styrelsen. 
Jag började arbeta fackligt för att jag ville för-

Pendelklubbens nya styrelse
Vilka är vi, några ord från den nya styrelsen..

Från vänster: Soraya Restrepo, Ronny Bergtröm, Stefan Pagliarini, Åsa Brandt, Freddy Soto, Fredrik Holmqvist, Fozie Ghanbarzadeh, Ellington Gordon, Irre Sandberg, 
Felipe Lazo, Amir Nilo, Carina Thorhede, Natalia Espinoza Ceballos, saknas Anna Söderberg
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bättra våra arbetsscheman. Mina nuvarande 
uppgifter i styrelsen är förhandlingar med 
Stockholmståg, turlistor främst på åkandesidan 
samt redaktör för tidningen och webbsidan. 
Under min tid som facklig har jag sett vilken 
skillnad ett aktivt fackförbund kan göra och jag 
vill arbeta för bra och rättvisa arbetsvillkor för 
alla inom Stockholmståg och ISS.

Fozie Ghanbarzadeh, ledamot
Mitt namn är Fozie Ghanbarzadeh, jag har arbetat 
fackligt i 2år. Första året var jag ungdomsans-
varig, andra året blev jag även vald till ersättare 
i styrelsen. Inom styrelsen var mina uppgifter 
medlemsansvarig och ungdomsansvarig; i år som 
är mitt tredje år är jag även med i förhandlings-
delegationen. Jag började jobba fackligt för att jag 
var nyfiken på hur facket fungerade, när jag fick 
se hur det fungerade så ville jag lära mig mer för 
att kunna göra mer för våra medlemmar.

Ellington Gordon, ledamot
Hej jag heter Ellington Gordon och jag har 
jobbat fackligt i snart fyra år nu. Mitt arbete 
som stationsstädare inom pendeltågstrafiken 
har jag haft i 11 år. Jag har genom åren haft 
flera olika arbetsgivare med ISS från 2006 och 
Stockholmståg 2013. Jag jobbar fackligt för att 
hjälpa till och stärka våra rättigheter på städ-
sidan och att få en bra dialog med Stockholm-
ståg så de lyssnar på personalen. Andra arbets-
områden är uniform och medlemsservice.

Freddy Soto, ledamot
Mitt namn är Freddy Soto, jag kommer från 
Chile och jag har bott i Sverige sedan 1992. 
Jag har tre barn och jag är förlovad med en 
svensk tjej. Jag jobbar på ISS transport som 
tidningsplockare i Södertälje Centrum sedan 
juni 2006. 2008 blev jag förtroendevald för 
städpersonalen inom ISS Trafficare och blev 
adjungerad till styrelsen i pendelklubben. 2009 
blev jag val till ordinarie ledamot och har sen 
dess blivit vald igen och igen.
Mina första uppgifter inom styrelsen var städ-

frågor och kultur och jag jobbar fortfarande 
med dessa frågor, jag sitter även i förhandlings-
delegation och inom rehab samt att är ansvarig 
för medlemsmiddagarna.Uppgifterna är i 
första hand att se till att arbetsgivarna följer 
våra avtal och att arbetstagarnas rättsskydd 
inte bryts. Mina mål detta år är att bekämpa 
ensamarbete samt arbetsmiljöfrågorna inom 
ISS Transport samt Stockholmstågs städare.  
Att sitta i Seko Pendelklubbens styrelse känns 
bra för här representeras alla yrkeskategorier 
och åldrar och det är en ära för mig.

Ronny Bergström, ledamot
Mitt namn är Ronny Bergström, jag har varit 
tågvärd sedan 1976, via SJ, Citypendeln och 
numera Stockholmståg. Jag måste väl erkänna 
att jag inte var fackligt intresserad förrän 
Olof övertalade mig att börja jobba fackligt 
2008, sedan dess har jag varit involverad i 
försäkringsfrågor och dito kurser, även reha-
biliteringsfrågor och medlemsärenden har jag 
jobbat med i styrelsen under dessa år.

Amir Nilo, ledamot
Jag är Amir Nilo och har arbetat som stations-
värd sedan 2007, jag jobbar på Solna station, 
sedan 2009 är jag även aktiv i Pendelklubben. 
Jag för närvarande arbetar med jämställdhet / 
integration, fackligt/politiskt/ turlistor station 
samt sitter i förhandlingsdelegationen. Jag 
hoppas att detta nya år med din hjälp att vi kan 
göra mer i arbetet med att förbättra arbets-
villkoren. För att kunna göra detta behöver du 
delta i möten och läsa de utskick och tidningar 
vi delar ut. Skicka dina förslag och kommen-
tarer och rapporter till oss, Amir Nilo. 

Carina Thorhede, ers. ledamot
Jag heter Carina och arbetar som tågvärd i 
Södertälje. För att göra en lång historia kort 
så kom jag in på detta med fackligt arbete på 
lite av ett bananskal men det började med 
att jag ville ha förändringar stora som små. 
Tyvärr är vägen till förändring lång, tar tid och 

arbetsgivaren inte alltid villig till den. Detta är 
första gången jag arbetar fackligt och mina upp- 
gifter för närvarande är sekreterare (lärling), 
medlemsgruppen och webbsidan.

Fredrik Holmqvist, ers. ledamot
Mitt namn är Fredrik Holmqvist. Jag har 
arbetat fackligt i tre år som ungdomsansvarig, 
och nu är jag även med i styrelsen, samt 
turlisteombud för Betalvärdarna. Jag började 
jobba fackligt eftersom jag ville bli mer insatt 
i det fackliga arbetet, och främst då som ung-
domsansvarig. Det har varit lite tungrott men 
vi är på god väg. Mitt arbete i styrelsen kom-
mer även innefatta uniform, webb och tidning.

Natalia Espinoza Ceballos, ers. ledamot
Jag är Natalia Espinoza Ceballos, jag är ny i 
styrelsen men har varit intresserad av fackliga 
frågor ett par år. Mina uppgifter är uniform, 
fackligt politisk och jämställdhet & integration. 
Jag vill jobba fackligt då jag vill göra något för 
min arbetsplats och något nyttigt med min tid. 
För mig är allas lika värde mer än viktigt och jag 
hoppas att det märks i mitt arbete för SEKO.

Natalia kopplar av med en morgonfika.

Fredrik njuter av solskenet.

Anna Söderberg, 076 - 000 50 53

Åsa Brandt, 073 - 661 59 23

Felipe Lazo, 076 - 000 50 56

Irene Sandberg, 073 - 661 59 65

Soraya Restrepo, 076 - 000 50 54

Stefan Pagliarini, 073 - 661 59 72

Fozie Ghanbarzadeh, 073 - 661 58 56

Ellington Gordon, 076 - 000 52 92

Freddy Soto, 073 - 941 31 99

Ronny Bergström, 073 - 661 58 92

Amir Nilo, 076 - 000 50 57

Carina Thorhede, 076 - 000 50 02

Fredrik Holmqvist, 076 - 000 52 61

Natalia Espinoza Ceballos, 073 - 661 61 15

Telefonlista Styrelsen 2014
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Det här tipset är baserat på en riktig händelse. 
Vi säger inget om den enskildes agerande i 
den situation som utspelades, men vi vill däre-
mot generellt uppmana er att agera försiktigt i 
liknande situationer.

Vårt exempel är baserat på en rapport som 
talade om att en person hade haft ett tåg där 
en resenär hade observerat en annan resenärs 
misstänkta beteende. Den sistnämnde skulle ha 
gått på en berusad och halvt medvetslös kvinna 
som hade suttit och sovit. Han hade försökt att 
dra av henne kläder och såg ut att förbereda 
en våldtäkt. Ingen situation som någon av oss 
skulle vilja hamna i med andra ord. Tågvärden 
hade gått ner till den aktuella vagnen och kon-
fronterat mannen genom att fråga vad han höll 
på med. Det är här vi skyddsombud åtminstone 
börjar bli tveksamma.

För det första är det varje persons skyldighet 
att ringa efter polis när man ser en situation 
som går utanför den normala och man kan 
misstänka att ett brott begås eller förbereds. 
Här borde resenären ha gjort detta istället för 
att kontakta tågvärd, det hade vunnit värdefull 
tid. Därefter skulle tågvärd ha informerats om 
situationen och vilka åtgärder resenären hade 
vidtagit. Nu blev det istället tågvärdens uppgift 
och det är rätt men är bara det näst bästa. 

Kom ihåg att det är föraren som är ombor-
dansvarig och denna måste alltid informeras 
om situationen. Det är därefter föraren som 
ska avgöra i samråd med fjärren hur man går 
vidare. Om ordningspersonal tillkallas som 
väktare eller polis, ska en plats där dessa 
möter upp bestämmas. Tåget får alltså fram-
föras till den plats dit polis eller väktare kan 

möta upp och ska inte ställas. 

Tågvärden bör i så liten mån som möjligt försö-
ka att ingripa. I den situation som beskrevs 
i rapporten gick tågvärd till och med in och 
konfronterade den person som förberedde 
brott. Om personen hade blivit våldsam och 
eller använt sig av vapen/tillhygge hade den 
personen som drabbades förmodligen ansetts 
ha gått för långt och skulle kunnat bli rättslös 
vad gäller t ex arbetsskadeförsäkringar eller 
fackliga tilläggsförsäkringar. Detta hade varit en 
fråga om hur försäkringsgivaren hade bedömt 
situationen. 
Du ska med andra ord där situationen bedöms 
som farlig eller hotande, inte gå in utan nöja 
dig med att bedöma situationen, 
memorera var i tåget det sker och tillkalla 
ordningspersonal om inte förare gör detta. Då 
ordningspersonal anländer är det deras order 
som gäller och både tågvärd och förare ska 
vara behjälpliga och lyda dessa order. Föraren 
meddelar fjärren om de nya direktiv ni får reda 
på. Dessa instruktioner är helt enligt Stock-
holmstågs egna skrift “Åkandehandbok” sidan 
18-19 punkterna 3.17.1-3-17.2

I slutet av denna rapport berömmer Stock-
holmståg tågvärden för insatsen. Vi säger 
inget om detta, det kan till och med ha varit 
befogat att åtminstone förhindra brottet. Men 
generellt sett måste man bedöma varje situa-
tion för sig. I de flesta fall av ordningsstörning 
bör du inte ingripa alls utan bara notera för 
att ordningspersonal ska få så bra information 
som möjligt. Du ska inte gå in och försöka styra 
upp, du har inte utbildningen eller befogen-
heten och kan i värsta fall sluta illa för den 
enskilde tågvärden. Du kan också visar det sig, 

bli rättslös när det gäller ersättningar. Det som 
gäller, vad än Stockholmståg säger, är att du 
måste bedöma varje tillfälle och därefter agera 
så detta leder till snabbast möjliga lösning utan 
att du eller en kollega kommer till skada.

Exempel två är ett fall där vi definitivt kan säga 
att det aldrig ska hända över huvud taget. 

För en tid sedan var en person “snäll” nog att 
baxa upp en rullstol eller permobil i en x10. 
En kollega var därför också tvungen att baxa 
av denna. Det kan te sig snällt att hjälpa de 
handikappade men tyvärr sker detta till ett 
pris ingen ska behöva betala. Kotförskjutningar 
i ryggen, diskbråck och förstörd rygg innan 
du hinner gå i pension är inte som en vanlig 
förkylning. Därför gäller följande:

Den person som kräver av dig att du ska baxa 
in rullstol eller permobil i x10, ber du ta nästa 
tåg. Du ber dem också tanka hem appen “pen-
delkollen” för att kunna se vilket fordon som 
rullar i de efterkommande tågen. Den som 
släpar upp handikapphjälpmedel, kan tyvärr bli 
utan ersättning då ingen instruktion eller annat 
talar om att vi ens ska befatta oss med detta. 
Begär arbetsledning att så ska ske, vägrar du 
och skriver rapport till skyddsombuden.

För skyddsombuden , Ulf Holmén

Skyddsombuden Informerar
Det är inte bara i spårområdet man ska vara försiktig, ta hand om er på jobbet!

Hej alla läsare! I strävan att göra alla till sina egna skyddsombud, 
tänkte vi idag skriva ytterligare om situationer som kan uppstå.
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Uniform
Skjortor/Pike
De nya skjortorna och piketröjorna ska nu ha 
levererats och ska användas från och med 
24 mars. Om ni mot förmodan inte fått full 
tilldelning 5 st. eller behöver byta storlek kan 
ni använda de gamla blå plaggen så länge.
Stationsvärdarna får av någon anledning 
inte beställa piketröjorna, pendelklubben är 
kritiska och har begärt att få veta varför, ståg 
har inte lämnat någon förklaring.

Kortbyxor
Kortbyxor får bäras under tiden 1 juni till 
31 augusti, det finns tyvärr inga kortbyxor 
för beställning i a la carts sortiment men 
diskussioner har förts om alternativa som-
marplagg. Vi har fått en del frågor på om 
vad man ska göra om man saknar shorts 
men vi får återkomma i frågan då shorts 

Vrålskubb i Södertälje
Efter förhandlingar kan vi nu bekräfta att 
det blir vrålskubb även i Södertälje. Det blir 
2 st. platser och fri sökning för dig som är 
stationerad i Södertälje,inplacering kom-
mer att ske i anciennitetsordning. I den mån 
lediga platser uppstår på någon av de turlagda 
Södertäljegrupperna kommer fyllnadsval att 
ske till dessa.Grupperna kommer igång så 
snart som möjligt, för närmare information 
kontakta er arbetsledare Carina Hermansson. 

Dålig planering vid införande av BKU maskinen
BKU maskinen (Bärbar Konduktörs Utrustning) 
kommer inom kort att införas på Nynäshamn och 
Gnesta. SL byter i skrivande stund ut den gamla 
HCPn i våra lokaler i Nynäshamn, Västerhaninge, 
Södertälje Centrum och Södertälje hamn. 

Som vanligt när det gäller SL har dock kommu-
nikationen varit dålig då många i personalen 
ännu inte fått utbildning i det nya verktyget. 
Utbildningen ingår i SL –taxa och beräknas 
pågå ytterligare några veckor. De brister i 
utrustningen som uppmärksammats av våra 
skyddsombud är inte heller åtgärdade. 
Som grädde på moset genomför nu kon-
trollgruppen en extra biljettkontroll på 
Nynäshamn och Gnesta.Samordningen av SL 

Stockholmståg informerade under 
företagsträffarna om sitt nya koncept E – 
Learning. Vi har fått en hel del frågor på 
ämnet och vill därför beskriva det hela lite 
närmare. Detta gäller för olika arbetsgrupper: 

Tågvärdar
Vi har på vår senaste lönespecifikation fått 
7 timmar tillgodo på vårt kompsaldo, 5 tim-
mar ingår i en överenskommelse att Ståg vid 
utbildningsdagar kan förlänga vår veckoar-
betstid på vissa grupper utan att betala ut 
övertid. De resterande 2 timmarna ska istäl-

av naturliga skäl inte varit prioriterat av Ståg 
under vintern. 

Pendelklubben anser att tidsperioden juni till 
augusti egentligen är snålt satt då det inte är 
ovanligt med sommartemperaturer även under 
maj och september. Eftersom Ståg länge har 
velat ta bort shortsen helt får vi ändå se det som 
en acceptabel kompromiss. Mer information 
kommer innan premiärdatum i juni.

Arbetskor
Vi kommer att få en ny skoleverantör Shoemed 
vilka har en skoaffär på Odengatan. Shoemed 
har specialiserat sig på arbetsskor och kan 
erbjuda ett brett sortiment. Nackdelen blir att 
vi själva får ta oss till butiken på Odengatan för 
att prova skorna då Ståg inte längre kommer 
att ha ett lager vid servicecenter. För er som 
har svårt att ta er till stan eller inte vill åka in 

Notiser
på er fritid kommer det finnas möjlighet att 
beställa via webben med full returrätt precis 
som på de flesta onlinebutiker. 

En testgrupp håller just nu på att prova ut 
ett antal modeller som ska ingå i standard-
sortimentet och erbjudas utan kostnad. Vi 
kommer att ha möjligheten att mot mellan-
skillnad köpa en dyrare sko om vi föredrar. 
Tilldelningen blir precis som tidigare 2 par 1 
år och 1 par året efter.

Pendelklubben ser positivt på att vi kommer 
att få fler modeller att välja på och att vi vid 
behov mot tillägg kan köpa en dyrare modell, 
vi kommer självfallet att bevaka att pris-
gränsen för standardmodellerna sätts så att 
vi i de flesta fall kan hitta bra arbetsskor utan 
att betala extra.

let kunna användas för E - Learning som kan 
utföras på tåget eller på vår fritid.

Stationsvärdar/städare
Eftersom stationsvärdar/städare inte har fått tid 
i schemat och inte heller har egna plattor är det 
osäkert hur konceptet ska fungera. Pendelklub-
ben bedömer det osannolikt att det ska kunna 
ske på arbetstid då ett program tar mellan 30 
till 40 minuter och spärren inte får lämnas obe-
mannad. Städarna har heller inga möjligheter 
att utföra momenten på sin arbetstid Mer 
information följer när konceptet är klart.

Betalvärdar
Betalvärdarna kommer att ges tid för E - 
Learning på arbetstid mitt på dagen när det 
är färre resenärer, istället för plattor får de 
använda företagets datorer.

E – Learning kan komma att ersätta viss 
klassrumsundervisning men främst användas 
som ett komplement, vi kommer precis som 
tidigare att ha viktig utbildning i klassrum-
met med lärare. Vissa utbildningar kan få 
förstudiematerial via E – Learning som bör 
gås igenom innan den lärarledda kursen.

E – Learning

Åkande
är m.a.o. i det närmaste fulländat. 
Om ni inte har fått utbildning på BKU ska ni 
istället informera och ge service samt om 
möjligt kontrollera biljetter via blåbär.

Ståg satsar för framtiden- anställer pensionärer
För att klara av att ha tillräcklig bemanning av 
informatörer vid alla kommande avstängningar 
så har Ståg bestämt sig för att ta in Veteran-
poolen som underentreprenör.  När de pre-
senterade förslaget på MBL var vår spontana 
reaktion att man borde ge unga arbetstillfällen 
framför pensionärer. När ett företag ska ta in 
en underentreprenör måste de förhandla det 
med facket. Man ska kunna visa att det är ett 
seriöst företag som tecknar kollektivavtal och 
har justa villkor. Den personal inom Veteran-
poolen som jobbar med pendeluppdrag kom-
mer ha villkor enligt Spårtrafikavtalet och våra 
lokala avtal. Det var det viktigaste för oss och 
vi kan därför inte invända mot att de använder 
Veteranpoolen i nuläget. 
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Girighet - Vår tids ideologi

Vi ser den varje dag i media och i vår omgiv-
ning, några få tar allt större del av kakan. SJ 
gjorde under 2012 en vinst på 442 miljoner; 
trots det så varslas 400 anställda om upp-
sägning, mycket vill ha mer.. 

Veolia transport vinner upphandlingen om 
tågtrafiken i Skåne; nu riskerar nära 60 % av 
personalen uppsägning eller halvtidstjänster 
när företaget efter ett rent dumpningsbud gör 
nedskärningar motsvarande 25% av arbets-
styrkan. Trafiken ska inte drabbas enligt 
Mikael Danielsson affärsområdeschef på 
Veolia transport, vem försöker han lura?
 

På 10 år har vinsten per anställd fördubblats 
enligt statistik från sveriges 20 största indus-
triföretag. Detta borde ha lett till högre löner 
och ökad levnadsstandard. Men allt mindre 
del av vinsten kommer de anställda eller ens 
verksamheten till del istället plockas vinsten ut 
i feta aktieutdelningar medan personalen sägs 
upp och sedan hyrs in av bemanningsföretag. 

Nu fungerar inte alla företag på det här 
sättet men trenden är tydlig, girigheten 
sprider sig som en cancersvulst som bryter 
ned vårt samhälle.

Det finns bara ett sätt att bekämpa girighet, 
det är att göra det tillsammans. Tillsammans 
kan vi åstadkomma något som vi ensamma 
inte klarar av, det är hela iden bakom våra 
fackföreningar. Genom att kämpa för varan-
dra kan vi förbättra vår egen och våra koll-
egors situation, genom att hjälpa varandra 

kan vi bekämpa girighet!

När SJ lämnade över trafiken till citypendeln 
januari 2001 tjänade en städare 14 750 kr, en 
tågvärd 15 825 kr och en lokförare 22 150 kr. 
2013 tjänade städaren 21 216 kr, tågvärden 
25 227 kr samt lokföraren 35 675 kr. Med nu-
varande system och en årlig löneförhöjning på 
2,5 % skulle en lokförare år 2020 tjäna 
12 360 mer per månad än en tågvärd och 
hela 17 187 kr mer i månaden än en städare.
(siffrorna före skatt)

Det är rimligt att en lokförare tjänar mer än 
en tågvärd eller en städare, men är det rimligt 
att lokföraren varje år får dubbelt så hög 
löneförhöjning som städaren? Pendelklubben 
har på uppmaning av våra medlemmar föresla-
git för SEKO lok att vi i år, för en gångs skull ska 
dela på lönepotten och ge samtliga anställda 
inom pendeln lika stor löneförhöjning i kronor. 

Vi vet mycket väl att det är här är en droppe i 
havet och på det hela inte ändrar ett orättvist 
system. Men symboliskt är det viktigt att vi kan 
visa att vi inom SEKO står enade och stödjer 
varandra, att girigheten inte har en plats inom 
fackföreningsrörelsen. 
Det är nu upp till er förare att bestämma om 
ni denna gång vill göra en broderlig delning av 
lönepotten, och samtidigt ge långfingret åt alla 
giriga arbetsgivare.

Stefan Pagliarini

Vinstmaximering, varsel och rekordhöga aktieutdel-
ningar, vad händer med vårt samhälle?

Mycket vill ha mer..

Levnadsomkostnader enligt konsumentverket 
för en familj på 2 vuxna och 2 barn på respek-
tive 7 och 12 år boende i en 4:a i närförort.

Statistik från från Konsumentverket, Skattever-
ket, SL , Telia, Fortum) Statistiken inkluderar: 
hyra, el, Hushållskostnader(lunch matlåda), SL 
kort, Kabel TV och Seko avgift. Prisjämförelse 
för olika år enligt KPI. Siffrorna är konservativt 
räknade och innehåller inget ”extra” såsom re-
staurangbesök, fritidsaktiviteter, bil mm. Kostnad 
anges per månad. ( förare/TV** , städare*)

År 2000 2013

Hyra 4 rok 9697 11 767

EL 1911 2303

Hushållskost-
nader

4732 5700

TV 230 278

Fackförenings-
avgift

391**/365* 471**/440*

SL – kort 
2 st. helt pris +
2 st. halvt pris

2125 2560

Totalt: 19 086** 23079**

Kommentar:
Efter avdrag av de allra nödvändigaste kostnad-
erna har en städare endast 2453 kr före skatt 
mer än år 2000. Lägger man på andra normala 
kostnader talar vi om en reallönesänkning.

För lokföraren är skillnaden hela 9 532 kr.  
Skillnaden i disponibel inkomst har m.a.o. ökat 
markant. (Om vi räknar på en familj på 2 städare 
vs. 2 lokförare är skillnaden avgrundjup.
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