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Aktiviteter 
Hej medlemmar
Vi i pendelklubben skulle behöva din hjälp. Vi 
skulle behöva någon/några som kan hjälpa till 
vid genomförande och planering av kommande 
medlemsaktiviteter.  Är du den vi söker? I sådana 
fall maila irene.sandberg@stockholmstag.se med 
namn telefonummer och förslag på aktivitet. Alla är välkom-
na att anmäla sig både förvärvsarbetande och pensionärer.

Läste just i tidningen att ännu en 
arbetsplatsolycka med dödlig utgång 
inträffat. Det är inte klokt att någon 
ska behöva gå till arbetet på morgon-
en för att aldrig komma hem igen. Nu 
har ingen sådan allvarlig olycka ännu 
inträffat på vår arbetsplats, men med 
tanke på den farliga spårmiljö vi rör 
oss i så riskerar det så klart att hända. 

Men tråkigt nog har det förekommit 
nog så allvarliga olyckor och tillbud 
inom Pendelverksamheten. Personalen 
använder också arbetsredskap som 
börjat ge förslitningsskador och som 
troligen kommer öka över tid om man 
inte byter ut dem. 

Det bästa sättet att förebygga ar-
betsskador är att arbetsgivaren drar 
lärdom av det som händer och som 
personalen rapporterar in. Tyvärr har 
det visat sig, när klubben gått ut och 
frågat personalen, att okunskapen är 
stor både hos dem och arbetsledare 
om vikten av att anmäla arbetsskador 
och tillbud samt hur man gör det. Det 
finns inte heller något forum där man 
går igenom vad som händer på företa-
get och hur man ska arbeta för att det 
inte ska upprepas.

Det är märkligt att arbetsgivare ofta 
framstår som nonchalanta när det 
kommer till arbetsmiljöfrågor. Det 
borde verkligen vara i deras intresse 
att arbetskraften håller sig frisk och 
vid liv. Speciellt den psykosociala 
arbetsmiljön är något man inte verkar 
bryr sig så mycket om. Det finns 
många saker som påverkar den som 
t.ex. känslan av brist på delaktighet i 
beslut, ett bra bemötande från arbets-
ledare eller ett uppmuntrande klimat.  

Det kanske inte alltid märks utåt när 
personalen mår dåligt, utan man går 
och knyter näven i byxfickan, men det 
skapar definitivt ingen god grund för 
lojalitet mot arbetsgivaren. Något att 
tänka på i upphandlingstider kanske?

Kalendarium
20-21 och 26 januari – styrelsemedlemmar  

och valberedning gör stationsbesök

20 februari - Årsmöte med middag 

7 & 13 maj Ålandsresor 

22 maj medlemsmöte ABF

Dagordningen vid dessa båda möten:
Styrelsen avrapporterade hur slutresultatet 
av årets löne- och turlistförhandlingar blev.

  På mötet den 5 december kom SEKO-
förbundets ombudsman PO Fällman och 
förklarade ingående vad det nya avtalet för 
spårtrafikbranschen innebär. Den 12 decem-
ber var det Olof Fryklöf som höll i samma 
punkt. 

  Skyddsombuden informerade om de frågor 
som de arbetar med just nu. Det är allt från 
trasiga papperskorgslock till att påverka 
utformningen av Citybanans stationer och 
X60b. De ärenden som är anmälda och 
nu ligger på Arbetsmiljöverkets bord är: 
ensamarbete för plockstädare i Bålsta och 
Nynäshamn, samt arbete i graven vid spår 

Medlemsmöten december
Två fredagar i december så hölls medlemsmöten  
med spanskt julbord efteråt. 

6-7 i Älvsjödepån. De direktiv ISS fått är att det 
ska införas grindar och en lintavla som visar 
rapporter och tidsgränser för åtgärder.

  Rapport med senaste nytt från ISS och Stock-
holmståg – det som var aktuellt vid tidpunkt-
en för mötet var bl.a. semestervalet som 
diskuterades livligt. Övriga saker som styrelsen 
informerade om finns att läsa på annan plats i 
tidningen under bl.a. Notiser.

Årets julbord var det mest uppskattade vi haft.  
Det var drygt 100 medlemmar som var med. 
Eftersom Ståg bjöd på traditionellt svenskt ju-
lbord i år så ville vi hitta på något annorlunda. 
Valet blev restaurang Puerta Del Sol med bl.a. 
skaldjursbuffé. Ett ställe vid med säkerhet 
återvänder till flera gånger. 
Anna Söderberg

Medlemsgruppen

En trevlig kväll på Puerta Del Sol
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Höstens medlemsmöten

Löner
Medlemmarna fick en lägesrapport från 
löneförhandlingarna, som inte var slutförda 
vid de tillfällena, och en genomgång av det 
nya avtalet som SEKO slöt i juni. Det var viktigt 
att informera både varför SEKO agerade som 
de gjorde, hur resultatet blev och hur det 
påverkat löneförhandlingarna. Framför allt på 
Stockholmståg blir det komplicerat med olika 
lönetariffer för SEKO och ST. SEKO´s nya kollektiv-
avtal innehåller en hel del nyheter för timan-
ställda och det innebär att även arvodister får 
olika lön beroende på facklig tillhörighet. Hur 
detta hängde ihop fick mötesdeltagarna en 
noga genomgång av.

ISS
Vi rapporterade senaste nytt om situationen 
på ISS. Det kretsade naturligtvis kring ”projekt 
vändstäd” som, om det införs, skulle vända 
upp och ned på hela fordonsvårdsupplägget. 
Eftersom ISS började i den änden att man 
skulle varsla om uppsägning innan ens projekt-
et var utformat med turlistor, bemanning m.m. 
så kände vi att det fanns noll förhandlings-
utrymme. Det har naturligtvis påverkat vårt 
agerande.

Turlistor
Turlistombuden rapporterade om hur långt de 
kommit i årets turlistarbete. Speciellt på  
stationssidan har det varit tidvis turbulent se-

dan Stockholmståg tagit över. Förhoppningen 
var att allt skulle vara slutförhandlat i god tid 
innan T15 startar i december. 

Arbetsskador
Våra försäkringsansvariga med Ronny Berg-
ström i spetsen, informerade om det fokus 
de lagt på arbetsskador under året. De har 
varit ute på besök på depåer och stationer 
bl.a. för att kartlägga anmälningsfrekvensen 
och kunskapen om arbetsskador hos medlem-
marna. Det var ganska nedslående siffror och 
rapporter de hade att komma med. Speciellt 
anmärkningsvärt var att många medarbetare 
är rädda för att anmäla arbetsskador då de 
tror att det påverkar anställningstryggheten. 
De närvarande på mötena fick en snabblektion 
i när, hur och varför man anmäler en arbets-
skada (olycka eller sjukdom) respektive tillbud. 
En mycket viktig och givande föreläsning.

Ekonomi
Det fanns även två punkter under ekonomi:

  Skyddsombudens planeringskonferens och 
väggalmanacka. Vi frågade mötesdeltagarna 
om det var ok att anordna en sådan konferens, 
vilket fick en alldeles färsk medlem att utbrista 

“Varför frågar ni oss om det?” Det kändes bra 
att kunna förklara att vi alltid frågar medlem-
marna om lov när det gäller större utgifter. 
Det är trots allt deras pengar vi förvaltar. De 

Tre fredagar i september/oktober så höll vi medlemsmöten, ett på land och två på Ålands-
båt. Dagordningen var densamma på alla mötena och sammanlagt deltog ca 80 personer. 

närvarande medlemmarna röstade enhälligt ja 
till detta.
Sen hade vi fått förfrågan om vi kunde trycka 
upp en ny utgåva av klubbens väggalmanacka 
för 2015. Det var 2013 som vi för första gången 
delade ut vår egen almanacka som gåva till 
medlemmarna. Förslaget röstades dock ner, 
främst p.g.a. den relativt höga kostnaden, så 
det blir ingen nästa år.

Manuels minnesfond
Till resorna hade vi bjudit in klubbens pensionärs-
medlemmar, som blev glatt överraskade när 
de slapp betala anmälningsavgiften. Dessa 
pengar togs i stället ur Manuels minnesfond 
dit vi fört över de pengar som blivit kvar av 
gåvan från Stockholmståg, samt även årets 
solidaritetsstöd. Denna minnesfond var ett av 
de ämnen som diskuterades på mötena; Vilka 
ändamål ska pengarna gå till? Hur mycket ska 
finnas i fonden? Ska den fyllas på årligen? 

Ja det finns fortfarande praktiska frågor att 
lösa. På mötena efterlyste styrelsen förslag på 
ändamål, förutom att bekosta tågvärdars dispens-
avgift vid sjukdom, som kan komma andra 
yrkesgrupper till godo. Det måste vara tydliga 
saker som är lätt att administrera för styrelsen. 
Har du förslag så hör av dig!

Anna Söderberg

Medlemsmöten december
Två fredagar i december så hölls medlemsmöten  
med spanskt julbord efteråt. 

Skyddsombud Per Bengtsson berättar om vikten att anmäla arbetsskador & tillbud
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tvingad att jobba natt, utan det måste vara 
frivilligt. Stockholmståg ställde villkoret att 
nattschema bara skulle provas på en station 
och att det skulle vara en dubbel. Efter många 
turer fram och tillbaka såg det ut som att Solna 
skulle kunna vilja prova det. Tyvärr blev det för 
kort tid att gå igenom förslaget med dem och 
personalen sade nej.  Vi kom i alla fall överens 
om att turlistan ska utvärderas under våren och 
att det kan ändras i juni om personalen vill.

Få förslag från ståg
Det enda förslag som Stockholmståg tog fram 
för Märstabenet var ett halvblockschema med 
korta morgonturer. Problemet med det blev att 
man inte kan lägga dagtur efter kvällstur, vilket 
begränsade att få en bra rundgång i turlistan. 
Stationerna valde därför att hellre behålla sin 
nuvarande turlista med justering för öppnings-
tiden på morgonturen. Eftersom det är svårt 
att förutsäga hur personalen kommer att orka 
med dessa tidiga mornar så har vi bestämt 
med Stockholmståg att även utvärdera dessa 
turlistor under våren. 

För övrigt kommer alla, utom ett fåtal sta-
tioner, att behålla sina nuvarande turlistor med 
justeringar av tiderna enligt ”ram-uppgörels-
en” (se ovan) under T15.

Vi som jobbat med detta är inte alls nöjda 
med hur turlistarbetet skötts från Ståg:

  Vi har haft alltför lite tid att åka runt och 
träffa personal, att ta fram egna förslag och 
för få tillfällen att träffa planeringen. 

  Det sätt att jobba på som vi kom överens med 
Stockholmståg har inte riktigt fungerat som 
vi tänkt. Vi är ganska irriterade på att de inte 
själva talade med personalen och att de inte 
presenterade flera olika förslag, vilket de enligt 
avtalet* ska göra. 

Vi har i alla fall kommit en bit på väg och får 
dra lärdom av årets jobb för att kunna för-
bättra det till nästa år. 
Turlistgruppen

Turlistor Station
En titt bakom kulisserna till höstens turlistarbete.
Kaos i turlistearbetet
Sedan Stockholmståg tog över verksamheten 
2013 så har de vid ett flertal tillfällen velat än-
dra på olika stationers turlistor. Det har funnits 
olika orsaker som t.ex. nya krav från SL, att ta 
bort vissa stationers specialscheman eller helt 
enkelt prova något nytt. De ville väldigt gärna 
införa blockscheman och obetalda raster. 
Eftersom vi tidigare, när ISS skötte stations-
verksamheten, varit vana vid att vi en gång om 
året gått igenom turlistorna och personalen då 
fått möjlighet att komma med förslag på förän-
dringar så upplevde vi att det började bli lite 
”rörigt”. Vi var inte heller vana vid att turlist-
förslagen presenterades för personalen innan 
turlistombuden haft tillfälle att gå igenom 
förslagen och komma med synpunkter.

Det hela eskalerade när Stockholmståg, i slutet 
av våren, tillsammans med ST tog fram en 
turlista med nattjänster inlagda i rundgången, 
obetalda raster, ensam stängning och ronder-
ing av stationen mitt i natten för Stockholm 
Södra och presenterade för personalen. Man 
var beredda att köra över personalen och 
stressa igenom en turlista till augusti och detta 
utan att det fanns några direktiv från SL som 
motiverade en ändring. Vi kände att måttet nu 
började bli rågat. Det går inte att bedriva ett 
seriöst turlistarbete på de villkoren.

Ett bättre arbetssätt
Inom klubben hade vi en dialog om vad som 
pågick på stationssidan och vi började snegla 
på hur turlistarbetet på åkandesidan såg ut. 
Där får man i god tid reda på kända förädrin-
gar, som nu med T15 (tidtabellsperioden 
december 2014-december 2015). Man har 
”ramar” för vilka frågor och förutsättningar 
som är viktiga för arbetsgivaren respektive 
personalen och sen sätter man sig med ST 
och planeringen för att ta fram turlistor och 
grupper. Därefter har man en slutförhandling, 
där cheferna närvarar, när allt är klart. För att 
lyssna på åsikter från medlemmarna har man 
t.ex. gjort enkäter eller ordnat öppet hus. 

Vi kände att det var mycket bättre och mer 
strukturerat än det vi hittills upplevt och fram-
förde till Stockholmståg att vi tyckte stations-
sidan borde arbeta på samma sätt.  
Stations- och planeringscheferna lyssnade på 
vårt förslag och det bestämdes att vi skulle 
planera alla turlistorna på station, som ska 
gälla fr.o.m. T15, under september/oktober 
med slutförhandling i mitten av oktober. 

En viktig överenskommelse
Vi kom därefter överens om ”ramarna”. Det 
viktigaste som vi drivit och fått igenom är att 
behålla måltidsuppehåll och inte ha obetalda 
raster. Det har varit ett starkt önskemål från 
personalen eftersom rasterna ger dåliga sche-
man med färre F-dagar. I en förhandling får 
man alltid ”ge och ta” och det vi gått med på 
är att under T15 korta stängningstiden till 10 
minuter, att justera ”avlösningstiderna” för att 
täcka in hittegodslämning och Metrohanter-
ing, att gångtid mellan spärrar blir 5 min samt 
avlösningstid vid måltidsuppehåll blir 5 min.

Gemensamma möten
Vi hade under september möten med ST för 
att försöka hitta gemensamma turlistförslag att 
presentera för personalen. Vi  lade stort fokus på 
att försöka hitta en bra lösning för stationerna 
på Märsta-benet, mellan Upplands Väsby och 
Karlberg, där det p.g.a. ett tidigare tåg till Uppsala 
gör att man börjar före kl. 4 på morgonen. Vi var 
överens om att ta fram ett förslag med helnätter 
eftersom det skulle lösa flera problem. 

Flera fördelar
Personalen skulle inte behöva komma till sta-
tionen vid 4-tiden på morgonen, det finns ingen 
risk för sen öppning av stationen och det är gott 
om tid för rondering och Metrohantering. Om 
man dessutom lade in att personalen måltids- 
avlöser varandra internt på stationen så kan man 
ha fler olika skift än de traditionella treskiften.  
Detta skulle lämpa sig bäst på en dubbel station. 

Nattjobb ska alltid vara frivilligt.
Vi var också överens om att ingen skulle bli 

*Arbetstidsavtalet §6 mom 2: ”Stationsvärd-

ar ska ges möjlighet att påverka utformning 

av arbetsscheman. Vid stationerna bör, 

innan nya scheman införs, olika principer 

för listläggning presenteras och diskuteras 

vid personalmöten. Alternativa scheman ska 

presenteras för personalen som också ska 

ges möjlighet att komma med egna förslag.”
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Detta gör det i närmaste omöjligt för vissa 
att byta turer då man inte får överskrida sin 
veckoarbetstid. Den maxade arbetstiden kom-
mer även tvinga STÅG att lägga ut 0- dagar/F- 
dagar vid förlängda turer vid t.ex. helger och 
banarbeten. 
Planerad periodövertid är inte tillåten utan 
ståg ska lägga ut en ledig dag. Vi uppmanar 
er att själva hålla koll på er veckoarbetstid. 
Har ni frågor får ni gärna kontakta oss i tur-
listgruppen.

   Ståg försökte styra och försvåra och begränsa 
uttaget av granskningstid inför slutförhandlingen.

Maskinritade turer- istället för att som tidigare 
försöka bygga ihop vettiga turer så lägger man 
in allting i datorn som spottar ut en på papperet 
maxad tur. Det här har lett till problem som:  

   Turer med långa obetalda raster upp till 
avtalets maximala 35 minuter har lagts in utan 
anledning även på tidiga morgonturer.

   Obefogade pauser på CST – Fler tågbyten än 
tidigare på CST där man kommer in och sedan 
åker ett senare tåg.

   Enformiga turer, där STÅG tidigare försökt 
variera turerna har man idag i betydligt större 
utsträckning åkning på endast en sträcka. Får 
man dessutom flera sådana turer i rad kan det 
falla sig så att man åker SÖC – Märsta en hel 
vecka något; som kan få vem som helst tappa 
tron på livet..
Alla dessa förändringar är något som Stock-
holmståg har smugit med och infört utan att 

Samarbetet med ST
Då vi under 2013 hade ett gott samarbete med 
ST var vi förvånade över den dåliga attityd 
och de försök till provokationer som förekom 
under första halvan av året (och även delvis 
under hösten). Sammarbetet förbättrades 
gradvis då de till slut verkade inse att de inte 
kom någon vart med att kasta skit på Seko och 
motarbeta oss vid sittande bord; något som 
bara arbetsgivaren tjänar på. 

Sammarbetet med STÅG
Vi har under året märkt av en hårdare 
hållning och minskad vilja att lyssna på oss 
turlistombud, listan kan göras lång:

   Material / turförteckningar som ”inte är 
klara” och lämnas 30 minuter innan de ska 
förhandlas. När sedan ST aningslöst godkänner 
turlistan utan att knappt ens tittat på den blir 
en seriös granskning omöjlig.

   Hälften av gruppnycklarna lämnas över por-
tionsvis sista dagen före slutförhandling & när 
vi vill ändra något finns ingen tid/intresse.

   Stress inför gruppval och semesterval . Grupp-
val och semesterval stressas igenom med en 
mycket tight tidsram som gjort det mycket svårt 
att aktivt jobba med grupperna, på köpet tving-
ades personalen göra semestervalet på 3 dagar 
under en helg när ingen support fanns att få.

   Tidspackade grupper: Förlängda morgonturer 
och en uppenbar ambition att späcka schemat 
så mycket som möjligt gör att många grupper nu 
ligger på maximala 36 timmars veckoarbetstid. 

Hårdare hållning från Stockholmståg - personalen i kläm.
Turlistor Tågvärdar

informera fackförbunden. Man kan notera en 
tydlig ambition att maximera arbetstiden på 
personalens bekostnad. Pendelklubben befarar 
att de tidspackade grupperna kommer att 
omöjligöra turbyten och leda till stor oreda 
vid banarbeten. Pendelklubben kommer redan 
inom någon månad att ta upp detta med 
företaget och kräva bättring inför T16.

Förändrad trafik
T15 har inneburit en del förändringar i turerna. 
Ett tidigt Uppsala tåg innebär att den första 
morgonturen börjar redan 03.59. Efter envist 
motstånd lyckades vi skjuta morgon reser-
ven till att börja 04.10. STÅG har även utökat 
antalet Södertälje stationerade till 30 st. Vilket 
har givit mer balanserade Södertälje grupper. 
Istället har i stort sett samtliga Södertäljerik-
tade jobb försvunnit från CST grupper. Arbeten 
som kommande avstängning av Årstabron har 
lett till en hel del ändrade avgångstider såsom 
förkortad vändtid i Södertälje.

Till sist
Vi lämnar arbetet med T15 med blandade 
känslor. Å ena sidan fick vi svagt gehör beträf-
fande turritning & en alltför kort tidsplan 
vid turlistarbetet. Å andra sidan lyckades vi 
försvara de nya grupper med stora ledighet-
sytor & FV – dagar som skapades till T14. Vi är 
även nöjda med den nya morgonriktade FV – 
dagsgruppen. Gruppvalspaketet är som vanligt 
en blandad kompott där vi är nöjda med vissa 
saker och missnöjda med andra.
Turlistgruppen

Nynäshamn Station 
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SL lägger ut anbudsunderlaget 
I december startade, något försenat, upphand-
lingen av pendelverksamheten. SL publicerar 
sitt anbudsunderlag och hugade budgivare 
kan börja finslipa sina anbud. Vi kommer som 
anställda märka det på att trafikutövarens 
fokus kommer att ligga mer på tiden efter juni 
2016 än nutid. Så ser det alltid ut när Pendeln 
är till salu. Anställda och resenärer får vackert 
bita ihop och invänta SL:s beslut om Pendelns 
framtid.

I krig och upphandlingar är allt tillåtet!
Samtidigt så kommer andra budgivare än 
SJ/STÅG också att göra allt för att vinna den 
åtråvärda trofén.  Tågkompaniet har legat i 
framkant genom att locka över Tomas Löfstedt 
och Mats Wilhelmsson till sitt lag. Det är säkert 
en god investering för TK med tanke på att de 
båda tills helt nyligen hade nyckelpositioner på 
Stockholmståg . De var också huvudansvariga 
för SJ/STÅG:s kommande anbud på Pendel-
verksamheten. Även chefen för ISS Transport. 
Anders Wikstrand, har i dagarna valt att 
lämna det sjunkande skepp som heter ISS för 
en anställning på Keolis. Det krav på lojalitet 
som ställs på de anställda från företagens sida 
gäller inte uppenbarligen inte Alla!

En upphandling är m.a.o. ingen tebjudning. 
Det handlar om ett avtal som är värt långt över 
20 miljarder kronor för hela perioden och rent 
spel lönar sig sällan i sådana här sammanhang.  
Upphandlingssystemet är inget som gynnar 
vare sig anställda eller resenärer  

SEKO:s möten med SL
SEKO-klubbarna på Pendeln har under hösten 
träffat SL igen och framfört våra fackliga 

krav inför upphandlingen. SL har lyssnat 
och förhoppningsvis så har de förstått att 
ett smidigt övertagande av Pendelverksam-
heten förutsätter att personal, avtal och 
löner följer med över till en ny arbetsgivare. 
SEKO-klubbarna har varit tydliga med att 
verksamhetsövergången ska gälla all personal 
på Pendeln och också omfatta de som idag är 
anställda av ISS och Alstom. 

För att göra det möjligt måste SL skaffa sig en 
realistisk bild av vad det kostar att bedriva pen-
deltågsverksamhet med nuvarande beman-
ning och avtal. De konflikter som funnits inom 
spårtrafik under senare år beror till stor del på 
att de som upphandlar trafik ofta valt det bil-
ligaste alternativet utan se vilka konsekvenser 
det kan få för såväl anställda som resenärer. 

Vad händer fram till sommaren 2016?
Under vintern och våren så kommer SEKO-
klubbarna på Pendeln att träffa samtliga av 
de företag som deltar i upphandlingen. Vissa 
kontakter har redan inletts under december. 
Det är viktigt att vi redan innan resultatet av 
upphandlingen är klart kan säkra våra kollektiv-
avtal och anställningar. Förhoppningsvis leder 
det till ett smidigt övertagande av verksam-
heten där det vinnande företaget tar över hela 
personalen och skriver på våra kollektivavtal  i 
god tid innan sommaren 2016.

SEKO kommer inte vika från sina krav!
Skulle SL trots allt välja att plocka in ett företag 
som lägger ett anbud som bygger på sänkta 
personalkostnader och avtalsdumpningar så 
har SEKO möjlighet att gå ut i konflikt för våra 
arbetsvillkor 1 april 2016. Att SEKO inte skulle 
tveka i en sådan situation borde efter somma-

SJ eller Stockholmståg? 
I nuläget är det oklart om Stockholmståg 
kommer att delta i upphandlingen. Det 
finns mycket som talar för att ägaren, SJ, 
istället väljer att lägga anbud under eget 
namn. Det är något som kan få stora kon-
sekvenser för oss anställda inom Pendeln.

Om SJ skulle vinna upphandlingen så in-
nebär det troligtvis att vår arbetsgivare får 
ett nytt organisationsnummer. Det betyder 
att de kollektivavtal SEKO tecknat med 
Stockholmståg inte med automatik fortsät-
ter att gälla. SJ har redan tidigare försökt 
att sänka kostnaderna för de anställda 
genom att ta över i ”egen regi”.  På Väst-
trafik handlade det om avtalsdumpning 
och lönesänkningar, på fordonsvården i 
Hagalund tvingades de anställda söka om 
sina tjänster. 

Det fackliga kravet är i nuläget att SJ (och 
Stockholmståg) ger garantier att våra 
kollektivavtal fortsätter att gälla för de 
anställda på Pendeln oavsett under vilket 
flagg man väljer att gå in i upphandlingen. 
Vill man inte göra det så kan det bara 
tolkas som att SJ planerar att lägga ett 
bud på pendelverksamheten som innebär 
försämringar av våra arbetsvillkor.

rens konflikt stå klart både för järnvägsföreta-
gen och SL. Om mindre än ett år så vet vi hur 
landet ligger.   Olof Fryklöf

Upphandlingen har startat
Pendelklubben träffar samtliga budgivare.

Älvsjö station 
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Ensam är inte stark
För oss anställda på Pendeln är det viktigaste 
att SEKO två år i rad skickat en tydlig signal 
till Almega att avtalsdumpningar och trixande 
med anställningsformer, vid en upphandling, 
inte accepteras. Vi kan känna oss trygga i att 
våra kollegor ute i landet kommer att ställa 
upp för oss om det skulle uppstå ”problem” 
vid upphandlingen av Pendeln 2016. Precis 
som vi gjorde 2013 när SJ ville dumpa avtalen 
på Västtrafik och 2014 när heltider skulle bli 
till deltider på Veolia. Faller en, faller alla men 
tillsammans är vi faktiskt jävligt starka.

Inte längre lönsamt att timanställa.
På Stockholmståg finns det i nuläget en bit över 
hundra timanställda, främst inom städ och 
station. För de som ligger i lönesteg 1 innebär 
det nya avtalet att lönen höjs med cirka 40kr /
timmen eller i genomsnitt 300kr /arbetspass 
då ingångslönen höjs upp till genomsnittslönen 
inom yrket. Räknat på en full månadslön inne-
bär det en löneökning på runt 6000 kr.  

Det är naturligtvis glädjande för de arbetskam-
rater som får ett lönelyft på 25% och kanske 10 
– 15.000:-  retroaktivt på oktoberlönen. Men 
framförallt så blir det inte längre lönsamt att 
använda timanställda på det sätt som gjorts av 
framför allt Veolia och SJ. Det blir helt enkelt 
billigare att anställa personal tillsvidare än att 
använda ”timmisar”. Som ett extra plus får vi 
dessutom inskrivet i kollektivavtalet att heltid 
är normen vid en tillsvidareanställning.

Hur slår det ekonomiskt på Pendeln 
Prislappen för oss tillsvidareanställda är att vi 
avstår 0,15% (30-45:-/månad) i löneökning 2014. 
Efter skatt blir det ungefär 25:- mindre i plånboken. 
SEKO Pendelklubben har inte fått all redovisning 
ännu, men helt säkert har SEKO på pendeln, som 
kollektiv, fått löneökningar som vida överstiger 
det tidigare avtalets 1,8%. Sen beror det på vår 
arbetsgivare hur dyrt det ska bli för företaget. 

Stockholmståg hamnar i skamvrån
Båda SEKO-klubbarna på Stockholmståg har 

STs värvningskampanj
Egentligen är allt på så låg nivå att det inte 
låter sig kommenteras. Men vi väljer ändå 
att skriva kort om detta på begäran av flera 
medlemmar i Pendelklubben som upplever 
ST:s erbjudande som en ren kränkning.

ST på Pendeln har under hösten kontaktat 
medlemmar i SEKO för att få dessa att byta 
fackförbund Under strejken i somras tog ST 
aktivt ställning för ALMEGA och Veolia och  
mot sina strejkande kollegor på Veolia. Nu 

försökt att hitta alternativa sätt att finansiera 
kostnaden på 0,15% för det nya avtalet. Att 
ha olika löner beroende på facklig tillhörighet 
kommer att skapa problem för de som ska 
administrera våra löner och skillnaden är så 
liten att den knappt märks för de som berörs. 
Istället kan man lösa det genom att flytta fram 
datumet för lönerevisonen. Skulle man istället 
för den 18 juni börja beräkna nya lönen från 
12 juli, så är hela löneskillnaden mellan 1,65% 
och 1,8% finansierad för ett år framåt.

Det är en bra lösning och så har man gjort 
hos många seriösa företag inom spårtrafik, 
bl.a MTR, Green Cargo och Tågkompaniet där 
samtliga anställda får sin lön uppräknad med 
1,8%. Men Stockholmståg har valt att stänga 
dörren för alla förhandlingar i frågan. Uppen-
barligen har skilda löner beroende på facklig 
tillhörighet varit ett självändamål vid årets 
löneförhandlingar. Det är upp till var och en att 
dra sina slutsatser av detta.  
Olof Fryklöf

ST:s värvningskampanj upprör SEKO-medlemmar
väljer man att försöka värva SEKO-medlemmar 
och locka med att deras lön då skulle bli några 
kronor högre.

Skämspengen
Man ska tänka på att de här ynka kronorna fick 
man behålla som belöning just för sitt ställ-
ningstagande mot sina strejkande kollegor på 
Veolia när de behövde vårt stöd. Vid den kom-
mande upphandlingen av Pendeln kan det vara 
vi som behöver samma stöd och den där extra 
kaffekoppen per månad ST medlemmarna nu 

tjänar kan lätt fastna i halsen.

Osanningar
Dessutom far ST med osanning när de kontak-
tar våra medlemmar. Den SEKO-medlem som 
idag väljer att byta fackförbund till ST omfattas 
ändå av SEKO-avtalet fram till den 1 april 2016. 
Lönen påverkas alltså inte av att man byter 
fackförbund. Den informationen håller ST tyst 
med.

Olof Fryklöf

Löneförhandlingarna 2014
 Vad innebär resultatet av strejken för oss på Pendeln?

Tidiga löneförhandlingar
Löneförhandlingarna med ISS inleddes i god tid 
i början av året. Vi var i princip klara innan 1 
april, men avvaktade att underteckna protokol-
let tills de centrala förhandlingarna blev klara. 
Eftersom det blev så pass mycket annorlunda 
som det blev så fick vi återigen sätta oss vid 
förhandlingsbordet efter sommaren. 

Vi presenterade samma förslag som vi gjort för 
Stockholmståg d.v.s. att lönerna skulle jämnas 
ut så att alla tillsvidareanställda får 1,8% 
löneökning mot att vi bekostar detta genom att 
avstå några veckors lönehöjning . 

ISS positiva till en början 
ISS visade först intresse men ville återkomma 
till hur detta skulle finansieras av SEKO. ISS ville 
ha garantier för en fortsatt finansiering under 

Löner ISS
flera år framöver. När det stod klart för både 
dem och oss att det skulle bli både svårt och 
krångligt att hantera detta så valde vi att lägga 
ner det hela. 

Friska pengar till personalen
ISS gick in i löneförhandlingarna med en önskan 
om att jämna ut löneskillnader mellan Pendeln 
och övriga Transport. De var villiga att skjuta till 
”friska pengar” för det (alltså pengar förutom 
potten på 1,65 %). Det erbjudandet tackade vi 
givetvis ja till. För Pendelns del så innebar det 
en extra höjning av slutlönen för lokalvård med 
13kr, steg 1 för fordonsvård med 10kr, slutlön 
för klottersanerarna med 41kr och steg 2 för 
klottersanerarna hela 366kr. Dessutom höjs 
slutlönen för fordonsvård med 14kr efter att de 
s.k. överlönernas pott fördelats. 

Användning av arvodister stoppad
På ISS Pendeln har ST i princip inga medlem-
mar alls så bekymret med olika löner blir 
inget problem för dem. Däremot gäller de nya 
villkoren i avtalet för timanställda givetvis för 
SEKO-medlemmar på ISS. Från 1 juli har Pen-
delklubben sagt nej till fortsatt användning av 
arvodister och därför har ISS Pendeln från det 
datumet inga timanställda utan bara allmän 
visstidsanställda. 
Däremot ska de arvodister som jobbade mel-
lan 18-30 juni ha de timmarna uppräknade 
med den nya avtalade lönen och få som ret-
roaktiv utbetalning. Vi uppmanar alla medlem-
mar som jobbat under den perioden att 
kontrollera lönespecifikationerna i november 
och december för att se att ni får rätt lön.
Anna Söderberg och Åsa Brandt

Info från 2014 års löneförhandlingar
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Rapport från Luckan
 En inblick i stationsvärdens vardag
Stationsvärdens vardag
Oavsett dag på året, nästan dygnet runt sitter 
våra stationsvärdar på ca 40 stationer och finns 
där för våra resenärer som åker med pen-
deltågen. Stationsvärdarnas huvuduppgift är 
att intäktssäkra försäljning och ge god service 
till våra resenärer. En ytterligare uppgift är att 
rondera stationerna och se till att de är hela 
och rena. Denna uppgift har blivit mer viktig då 
SL har börjat ställa hårdare krav på felanmäln-
ingar och klotter. Detta sker både på morgonen 
innan stationen öppnas, samt senare på dagen 
mellan avlösningarna. 

Stationsvärdarnas arbetsdag börjar tidigt på 
morgonen innan trafiken har kommit igång. De 
tar hand om Metro-tidningar och lägger upp 
dem i ställen. Därefter går de ut på plattfor-
men för att kontrollera klotter och gör felan-
mälningar om det behövs. Sedan öppnar de 
stationen och är redo att ta hand om resenär-
erna när rusningen kommer igång. 

Under dagens lopp möter stationsvärdarna 
flera tusen människor i korta snabba möten 
som är på väg till och från arbetet, skolan, fot-
bollen eller dansen. De får svara på mängder 
av frågor som ofta inte ens berör pendeltåg-
strafiken, utan kan handla om närområdets 
olika gator och även vilka busslinjer som går 
vart. 

Sent på natten när tågen slutat rulla stänger 
stationsvärden sin station. Man redovisar 
sin kassa, därefter hela dagens försäljning i 

Access-maskinen och kortterminalen. Är det 
söndagkväll görs även en veckoredovisning.

Säkerheten på jobbet
Stationsvärdarna jobbar i treskift, och vissa 
tider på dygnet kan stationsvärden vara den 
enda som är vaken i området. Emellertid kan 
även vissa stationer vara mer stökigare än 
andra. Ibland kan stationsvärden bli den som 
vissa resenärer hyser alltför mycket hat mot 
och i sådana situationer är det viktigt att veta 
vad som gäller. I en alltför hätsk stämning är 
det tur att det går att nå Trygghetscentralens 
ordningsvakter, om dessa inte redan är på 
plats. Hot och våldssituationer skall ses som 
arbetsskador och skall anmälas.

Några ord från luckan
Elin Karlsson var från början arvodist hos 
betalvärdarna, men skolades om till stations-
värd för ett år sedan och kombinerade mellan 
de två yrkesrollerna. Hon har precis fått fast 
tjänst i poolgruppen och fortsätter kombinera 
som stationsvärd på södra sidan och betalvärd. 
Vilken roll hon uppskattar mer är det ingen 
större tvekan om. 

- Som stationsvärd får jag sitta i värmen när 
det är kallt ute. Jag fryser väldigt lätt! Jag 
tycker även att det är bra att Stockholmståg 
låter oss få kombinera olika arbeten. 
Elin har även berättat att hon skulle kunna 
tänka sig att jobba i helggrupp. I en sådan 
grupp får man jobba fler helger mot att man 
får ut fler lediga dagar i schemat.

Trygghet & Service
Stationsvärdarna fyller inte bara en trygghets-
funktion för resenärerna på stationen, utan 
fungerar också som störningsinformatörer 
vid trafikstörningar. Till sin hjälp har samtliga 
bemannade stationer idag en ”Platta” där all 
trafikinformation, genom Kompis och Tåg-i-tid, 
finns. Plattorna tillkom när Stockholmståg tog 
över stationsverksamheten för att stations-
värdarna skulle slippa att gå till datorn som 
ofta är placerad någon annanstans än vid 
luckan.

Bristfälliga pauslokaler
Förr satt stationsvärdarna i små spärrkurer 
som nästan var skräddarsydda för dem. Men 
genom åren har stationerna försetts med 
ordentliga expeditioner med pentryn som 
medger kortare pauser. Inte alla stationer är 
så pass väl byggda att det går att ta ordentliga 
pauser. Den senast byggda stationen Solna 
Norra är ett bra exempel där det finns orden-
tliga pauslokaler, men fortfarande finns små 
expeditioner. Ett sådant exempel är ”Tian” som 
finns i Övre hallen på Stockholms central. 

Stationsvärdarna har en betydande uppgift i 
pendeltrafikens blodomlopp. Utan dem kanske 
inte resenärerna får den information som kan 
behövas. Som vilka byten som ska göras eller 
vilka biljetter som gäller vart. De är SL och 
Stockholmstågs ansikte utåt.  
Fredrik Holmqvist

Elin under sitt arbetspass på stationen.
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Emellanåt hålls övergripande samverkans-
möten där de tre företagen på pendeln träffar 
facken och skyddsombuden för översyn av 
verksamheten. 

På mötet i oktober kritiserades ISS av SEKO för 
bristande arbetsmiljö och för att man struntar i 
personalens rapporter.

Tre färska exempel nämndes:  
  En städare faller ner i graven i Brodepån och 
skadade benet när han kliver ut från tåget. Två 
månader senare saknas ännu rapport. 

  I Älvsjödepån står en städare på kortkop-
plet till en X10 och rengöra frontrutorna med 
högtryckslang, i närvaro av en arbetsledare och 
under högspänningsledningen. Rapporten från 
närvarande städare besvaras inte av ISS. Det är 
som om det aldrig har hänt, trots bildbevis.

Livsfarlig Arbetsmiljö på ISS
 Arbetsmiljön på ISS – ett hot mot hälsan 

  I Södertäljedepån beordrar arbetsledaren att 
ett kemiskt medel för borttagning av tuggummi 
ska användas, trots att det saknas skyddsmask-
er. Flera i arbetslaget börjar må illa och en kräks 
efter första natten, med symptom på förgiftning 
enligt närakuten. När detta påpekas av person-
alen den andra natten hävdar arbetsledaren att 
de ändå ska fortsätta med medlet och det slutar 
med ambulans till sjukhus och konstaterad 
förgiftning när en svimmar av medlet.

Personalens rapport negligeras. Det är arbets-
ledarens ord som gäller och för ISS tycks det 
räcka med att medlet ersätts av ett annat, 
mindre farligt. 
Men det grundläggande problemet kvarstår 
med arbetsledare som saknar kunskap om ar-
betsmiljön och behandlar personalen respektlöst.  
Ska någon skadas allvarligt eller t.o.m. dö Kan detta missförstås?

innan arbetsmiljön tas på allvar? Vad anser 
Stockholmståg om det?
Förhandlingsdelegationen

Den 3 november samlades ett 15-tal stationsstädare för att framföra 
synpunkter på de nya turlistorna till Stockholmstågs chefer.

Medlemsmöte Stationsstäd
Stationschef Åsa Sandström i hetluften.

Medlemsmöte stationsstäd  
Pendelklubben hade bjudit in ledningen 
för Stockholmståg till ett medlemsmöte för 
stationsstädarna eftersom det fanns mycket 
missnöje med de nya turlistor som Stockholm-
ståg, med stöd av ST, beslutat att införa.   
Ett beslut som Pendelklubben varit emot och 
reserverat sig mot i protokollet. 

Stationschefen Åsa Sandström och HR-chefen 
Maria Magnusson kom till mötet och lyssnade 
på alla synpunkter samt svarade på frågor. 

Sämre arbetstider
Den främsta kritiken var att arbetstiderna inte 
var anpassade till behovet i verksamheten eller 
till de anställdas sociala liv med familjen. Det 
senare var ett stort problem för de anställda 
som hittills arbetat måndag-fredag med lediga 
helger och som nu skulle bli tvungna att börja 
jobba varannan helg. För en del skulle det in-
nebära att de inte kunde vara kvar på samma 
station som de varit på i många år och trivts 
med, utan fick börja i poolgruppen i stället. 

Åsa Sandström bekräftade också det på mötet 
att: - Du får fundera på vad som är viktigast 
för dig, att jobba kvar på din station eller börja 
i poolgruppen. 

Poolgruppen utökas på bekostnad av fasta tjänster
Något många på mötet var kritiska mot var 
just detta att så många av de fasta tjänsterna 
omvandlas till poolgruppstjänster, men även 
att eftermiddagsturerna tas bort och att en 
del turer innehåller för mycket restid.  Åsa 
förklarade att Stockholmståg skapat turlistorna 
utifrån den städtid som går åt på varje station. 
De har sett på antal städtimmar och delat upp 
det efter det. Alla stationers turlistor, utom 
Cst, var förhandlade och Stockholmståg har 
för avsikt att köra det på prov under T15. Hon 
uppmanade de som får personliga problem 
p.g.a. turlistan att prata med sin arbetsledare.

Nattjänsterna på Cst
En extra orolig grupp var de som arbetar natt 
på Cst. I det nya förslaget skulle de slås sam-
man med spårplockarna, som också arbetar 

natt. Enligt Stockholmståg var argumentet 
bättre sammanhållning. De som arbetar på 
Cst uttryckte på mötet att de trivdes med 
sina arbetsuppgifter och inte ville jobba med 
spårplock. De ville inte heller börja tidigare 
på kvällen som i det nya förslaget. När mötet 
hölls så var förhandlingarna inte klara men det 
slutade med att städarna på Cst fick behålla 
det gamla schemat. Spårplocksgruppen lades 
istället ner med motiveringen att Ståg nu bara 
behövde spårplocka var tredje vecka. 

Oklart med gruppval
Något som städarna var kritiska till var hur 
valet till de olika tjänsterna gått till. En städare 
på södra sidan sa att de bara fått välja på det 
”ben” man nu var placerad på medan de på 
norra sidan fått välja på hela området. Alla vis-
ste inte heller när man valde hur turlistan såg 
ut eller förstod vad den innebar i praktiken. 

Mötet ställde krav på Stockholmståg att de 
måste se över detta så att medarbetarna up-
plever att alla fått samma möjlighet att välja. 

Då det finns strukturer för gruppval för andra 
yrken inom Stockholmståg så kan man tycka 
att det borde vara liknande villkor även för 
städare. Maria Magnusson lyssnade på detta 
och skulle ta med frågan. Tyvärr blev det till 
slut ingen ändring av gruppvalet.

Förhandlingarna ej konstruktiva
Klubbens förhandlare, Rainer Andersson och El-
lington Gordon, har under de möten och förhan-
dlingar som pågått sedan i våras framfört kritik 
mot de förslag som Stockholmståg tagit fram.

Seko presenterade i stället ett eget förslag. Att 
Stockholmståg inte valt att gå vidare med det 
förslaget berodde enligt Åsa på att det inte fun-
nits tid då det kommit in för sent. Lite märkligt 
med tanke på att de inte själva presenterade 
något genomarbetat förslag förrän under hösten.  

Egentligen fanns det inte någon stress med att få 
klart just städturlistor till T15, då de inte har påver-
kats av tidtabellskiftet som övrig verksamhet.
Anna Söderberg och Rainer Andersson

Pendelbladet_januari_2015.indd   9 2015-01-13   22:21:18



April 2013Pendelbladet Januari 2015

Lunchrummet
Som ni säkert har lagt märke till har företaget 
möblerat om i matrummet på 49:an, ett beslut 
som egentligen skulle ha krävt förhandlingar med 
skyddsombud men detta har inte skett. 

Vi har däremot i efterhand framfört vad vi tycker 
i frågan och Stockholmståg har delvis lyssnat på 
en del punkter men långt ifrån alla. De synpunk-
terna har bland annat varit att vi har funnit det 
olämpligt att behöva stå utan att kunna lägga un-
dan utrustning eller sitta ordentligt på sin rast, ett 
krav det finns anledning att återkomma till både 
här i skrift men också i förhandlingar som förs. 

Oredovisade förbättringsförslag
Beslutet har kommit "på flertalet tågvärdars be-
gäran" via förbättringsförslag, vår rekommendation 
är att du, vi och allihop kan ju skicka in varsitt förbät-

tringsförslag om en återgång till det gamla sättet 
att möblera. Till saken hör också att dessa "flertalet 
tågvärdars begäran" har från företagets sida inte ens 
redovisats genom att uppvisa dessa "mängder av 
förbättringsförslag". Också det ett krav man enligt 
arbetsmiljölagen kan begära. Den frågan får vi också 
komma tillbaka till vid ett senare tillfälle.
Frontrutor
Kom ihåg att lägsta tillåtna temperatur på 
frontruta i fordon x60 nu har ändrats till +10 
grader. Det betyder att om du trycker "test" på 
proben på den panel där du hittar kupébelys-
ningsknapp och får ett eller fler värden som 
säger +10 eller lägre, ska du inte sitta i den hyt-
ten. Du ska byta hytt, meddela till opl och till 
sist tala om för föraren att du pga dålig front-
rutevärme inte kan sitta i den bakre enheten. 
Till sist ska du rapportera in det hela som en 

fordonsskada. Glöm inte heller att skriva en 
kort händelserapport där du klickar i rutan 
"delges SO" som innebär att vi skyddsombud 
får vetskap om händelsen. 

I fordon X 10 finns inga motsvarande restriktion-
er och inte heller en probe där du kan avläsa 
frontrutans värme. Anledningen till förfarandet 
med x60 är att under vissa givna temperaturer 
blir frontrutan bräcklig och kan i värsta fall kol-
lapsa vid stenkastning el. dyl. utan uppvärmn-
ing, därför ska du inte vistas i en sådan hytt.  
Mjukvara X60
Den bugg som har gjort att du hittills har 
varit tvungen att ställa om volymen från 
"låg" till "normal"på medhörning på utrop 
från t ex Greta i pisen, kommer att byggas 
bort med uppdatering av mjukvara som ska 
ske i mars. Med den nya mjukvaran kommer 
också brandlarm att indikeras i alla tågets 
aktiverade hytter. Det ska alltså inte längre 
spela någon roll var vi sitter för att kunna få 
en indikation på brandlarm via DDU (TCMS-
skärmen).
Stationer & Perronger
Vi har fått titta på en första ritning över sta-
tionen Vega som preliminärt ska öppnas 2019. 
Stationsplanen har i stort varit tillfredsstäl-
lande, men vi har också haft en del åsikter. 
En sådan har varit placeringen av bevakning-
srummet som inte var lyckad. Åsikterna har 
framförts och noterats. Station Kallhäll är ju 
som vi alla har märkt under ombyggnad. En 
hel del åsikter om det provisorium som vi nu 
har, har framförts. En av dessa har varit den 
norra perrongens belysning, eller snarare bris-
ten på den. Diskussionen pågår och i nuläget 
vet vi inte hur det kommer att landa, det finns 
med andra ord anledning att återkomma till 
denna fråga i ett senare nummer.  

Stolar X10
Utbyte av stolar hytt X 10 har påbörjats. De 
värst utslitna stolarna ska identifieras och 
bytas ut. Alla förbättringar och upprustningar 
är välkomna i ett för övrigt nedslitet tåg så vi 
ser fram emot förändringen.
/skyddsombuden

Skyddsombuden informerar

ni och era kollegor skadas allvarligt.  
Anmäl därför alla tillbud!

Nedan lite påminnelser vad som gäller:

Tänk på att anmäla alla:

    Olycksfall
    Tillbud
    Färdolycksfall
    Arbetssjukdomar vid  ex ont i axlar- problem    
att lyfta armarna  etc etc, om problemen inte 
går över anmäl till försäkringskassan och AFA

    Kontakta oss försäkringsansvariga om  
arbetsledarna inte är tillmötesgående vid  
din skadeanmälan

Ingen behöver vara orolig över sin  
anställning vid skadeanmälan.
Försäkringsansvariga

Hej, vi inom försäkringsgruppen vill betona hur 
viktigt det är att anmäla arbetsskador, dels för 
att man ev i framtiden kan få ersättning själv 
vid bestående skador, dels för att skyddsom-
buden tillsammans med arbetsgivaren träffas 
o diskuterar hur man ska förhindra dessa 
uppkomna skador. En tankeställare till alla oss 
anställda är att idag enligt arbetsmiljöverket så 
sker det fler arbetsskador men det kommer in 
mindre anmälningar till Försäkringskassan och 
AFA. Det innebär att mörkertalet är stort även 
hos oss.

Anmäl även tillbud: Ett tillbud är något som 
nästan kunde ha blivit en allvarlig olycka; t.ex. 
ett farligt område som saknar stängsel eller 
något som ramlar ned från taket. Ett tillbud 
är lika allvarligt som en olycka och genom att 
alltid anmäla dessa ser ni till att förhindra att 

Anmäl alltid arbetsskador
Rädsla gör att många inte anmäler arbetsskador

Anmäl alla arbetskador & Tillbud
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Notiser
Måltidsavlösare

Under hösten kom det fram att de som är 
anställda i poolgruppen som städare inte 

Skubbare får retroaktiv ersättning

När denna grupp skapades på ISS-tiden var 
det meningen att de med speciella behov 
av att jobba dagtid M-F (t.ex. ensamstående 
föräldrar och rehabfall) skulle kunna söka 
denna grupp under begränsad period och att 
man skulle ha kvar sin tjänst i botten. Detta 

fungerade bara en kort tid eftersom ISS vid 
t.ex. ”inlasningar” placerade dem i den grup-
pen vare sig de hade behov eller inte. Vi har nu 
tillsammans med Stockholmståg beslutat att 
tillämpa den ursprungliga överenskommelsen. 
Sökning har skett och de fåtal som sökte har 

nästan alla fått en sådan tjänst. Dessutom 
kommer de ”gamla” måltidsavlösare som vill 
kunna fortsätta under T15. Vi kommer även 
ta upp med Ståg att de tjänster som fram till 
T15 bemannats av tågvärdar ska ersättas. 

De personer som ”lasades” in av ISS innan 
övergången till Stockholmståg våren 2013 
kom efter den 1 maj att hamna i något som 
Ståg kallade ”skubben”. Vid en förhandling 
i juni 2013 tog vi upp att de villkor som 
gruppen gick på bara hade gällt fram till 30 
april. Vi fick då beskedet att de skulle gå in i 

poolgruppen. Senare fick vi en fråga från en av 
”skubbarna” om ”varför får inte jag poolgrupps-
tillägg när jag jobbar enligt det avtalet?”. Det 
nystades då upp, under våren 2014, att dessa 
”skubbare” inte fått något tillägg. Därefter har 
vi, efter flera påminnelser, äntligen fått Ståg 
att reda ut vilka som ska få tillägget och under 

vilka perioder. En del har fått fasta placering-
ar eller vikariat under perioden, men de skall 
i alla fall ha poolgruppstillägg under de tider 
de arbetat som ”skubbare”. För en del rör 
det sig om mycket pengar ca 1 500 KR x 19 
månader = 28 500 KR. Utbetalning retroak-
tivt ska ske senast i januari.

Poolgrupp städ får retroaktiv ersättning

Tyst från ISS
Förra Pendelbladet skrev om ISS:s planer på 
att införa så kallad vändstäd som innebar 
att ca 25 städtjänster skulle bort. Projektet 
byggde på förhoppningen att NKI ökar när 
resenärerna ser tågen städas på slutstation-
erna. Det skulle komma igång i oktober men 
så blev det inte. Förklaringen är att Pendel-
klubben svarade med att avtalet skulle följas 

25 städtjänster räddas
när scheman förhandlades den 8/9. 
SEKO vägrade gå med på fortsatt ständigt 
nattarbete om 25 tjänster skulle bort och i 
och med detta fick ISS svårt att få ihop sche-
man där mängder av bilar behövdes för att 
köra personalen från depåerna och ut på 
vändstationerna. Vad ISS inte hade koll på var 
frågan om stationeringsort, vilket givetvis var 
pinsamt.

ISS har sagt att ett nytt upplägg för vändstäd 
snart ska presentera för personalen innan 
det förhandlas med SEKO men ännu har 
inget hörts i frågan. 
ISS har nu backat och samtliga 25 varslade 
tjänster räddas. Vad som händer med vänd-
städsprojektet är ännu oklart.

Förhandlingsdelegationen

I slutet av november så förhandlades 
en ny organisation för ISS Transport, där 
Pendeln ingår. Den tidigare chefen Anders 
Wikstrand slutar och går över till Keolis i 

Ny chef på ISS (igen!)
stället. Den som efterträder honom blir Nicklas 
Falk, segmentschef, och i stället för Leena 
Råström så börjar Hamed Ashrafi som KAM 
(Key account manager) för distrikt Nord. Leena 

kommer i sin tur börja som kontraktsansvarig 
för Pendeln gentemot Stockholmståg. Jeanette 
Pettersson kommer däremot fortsätta sitt upp-
drag som driftchef för Pendeln.

har fått sitt poolgruppstillägg. Det ska nu vara 
utbetalt retroaktivt till de som drabbats.

Poolgruppen har under Stågs tid stadigt 
utökats och är nu ca 82st. Detta har öppnat 
upp för att skapa olika riktade grupper som 
morgon- eller kvällsgrupper. Till att börja med 

Riktade Poolgrupper Station
söker Ståg just nu personer till morgongrupper 
eftersom det är där det finns mest behov, men 
så småningom kommer man utöka antal grup-
per. Det finns även möjlighet för de med fast 

placering på station att söka de här grupperna. 
De har då kvar sin fasta plats i botten och kan 
gå tillbaka till den efter perioden som löper fr 
o m 1/2-2014  t o m  12/12-2015.

Pendelbladet_januari_2015.indd   11 2015-01-13   22:21:19



April 2013Pendelbladet Januari 2015

O KR
De Första 6
Månaderna
Gäller ej A-Kassan

Bli medlem 
   i Pendelklubben!

En Nyårsbetraktelse
Anders stirrade trött ut genom köksfönstret 
magsåret hade hållit honom vaken större 
delen av natten. Uppsagd p.g.a. arbetsbrist 
hade de sagt men varför hade de i så fall 
återanställts som timanställda? Hur kunde det 
vara arbetsbrist när nästan alla var tillbaka 
som timanställda; alla utom Anders. 

Som skyddsombud hade han påpekat brister 
och fel och slitit för en trygg arbetsplats. 
Som tack för mödan och övertidstimmarna 
hade han istället blivit arbetslös. Anders hade 
arbetat 18 år på företaget men han hade inte 
längre den ”unika kompetens” som behövdes i 
branschen. Naturligtvis hade det inget att göra 
med att han varit skyddsombud, något sådant 
var ju olagligt och ingen arbetsgivare skulle ju 
göra något olagligt. 

Något nytt skyddsombud hade inte utsetts, 
kanske kände de till Anders historia; kanske 
inte. Själva var de SMS anställda, de ringdes in 
timme för timme och dag för dag och den som 
ansågs besvärlig blev inte uppringd igen.

Ett annat, hårdare Sverige
Anders historia är inte på något sätt ovanlig; 
i dagens Sverige känner de flesta av oss en 
”Anders”. Otrygga anställningar och en svag 
lagstiftning gör att arbetsgivaren i många fall 
gör som de vill. 

Våra röster tystnar medan giriga arbetsgivare 
jagar varje krona. Alla kan vi ersättas av någon 

som kräver mindre. En säker arbetsmiljö, 
omtanke om våra kunder och rättvisa arbets-
villkor är inte längre en självklarhet. Istället 
efterfrågas ”flexibilitet”; vi ska vara tillgängliga 
för arbetsgivaren på deras villkor och vara 
tacksamma för det. 

Svenska folket börjar så sakta vakna ur sin 
törnrosa sömn. Vi är inte bäst i klassen, faktum 
är att vi inte ens får godkänt.  
”Den svenska modellen bygger på heder och 
förhandlingsvilja men sådana begrepp anses 
idag förlegade.” 
Varje upphandling är en kamp för att försvara 
våra jobb och våra arbetsvillkor mot nya krea-
tiva dumpningsförsök. 

Chock & förvåning
Förra året ställde vi oss upp sida vid sida; vi 
satte ned foten och protesterade mot vår tids 
slaveri, SMS – anställningar. Ett chockat etablis-
semang såg en enad arbetarrörelse markera 
att man hade fått nog. För några blev det för 
mycket, förvirrade folkpartister började tala 
om strejkförbud och att strejken var sam-
hällsfarlig. Deras ord fick nu inte något större 
genomslag istället stack det i ögonen att greve 
Carl B Hamilton skulle bestämma över svensk 
avtalsrörelse. Den gode greven agerade mer 
som en plantageägare i amerikanska södern än 
som en folkvald riksdagsman.

Enade vi stå, ensamma vi falla.
Kampviljan bland våra medlemmar, vår sty-

Berättelsen om Anders - en historia om dagens Sverige
relse och inom övriga Sekoförbundet, lokalt 
och centralt, gör mig stolt över att tillhöra 
SEKO Pendelklubben. I år är det skarpt läge 
för oss på pendeln; Pendelklubben kommer 
att träffa alla budgivare. Vi har krävt att alla 
anställda får behålla sina jobb oavsett om man 
arbetar på Stockholmståg, Alstom eller ISS. Vi 
har krävt att våra avtal och villkor fortsätter 
att gälla & vi vet att om det inte sker så har vi 
SEKO i ryggen. 

Anders korsade gatan med spänstiga steg, 
världen log mot honom och han log tillbaka. 
Han var tillbaka på sitt jobb. 

“Sverige blir vad vi gör det till och tillsammans 
kan vi göra det till en bättre plats.”  
Ett gott nytt år önskar en jävligt stolt sekoit.

Stefan Pagliarini

Ett år där mycket står på spel..
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