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Under belägring  
Att det blåser starka högervindar i 
svensk politik råder det knappast någon 
tvekan om. Svenskt näringsliv flyttar 
fram sina positioner främst påhejade av 
Annie Lööf och Centerpartiet.  
 
De som ska vara arbetarnas främsta 
förkämpe Socialdemokratiska 
Arbetarpartiet driver på för en 
högerpolitik i sina försök att 
behålla makten. Vänsterpartiet 
som många tidigare betraktat som 
ett ytterkantsparti är nu de enda 
som fortsatt tror på grundläggande 
demokratiska rättigheter som fri 
strejkrätt och en oinskränkt arbetsrätt.  
 
Andra faror som lurar bakom hörnet 
är höjd pensionsålder och förslag på 
marknadshyror allt medan utländska 
bolag plundrar statskassan på miljarder. 
Trots vinsterna på deras vårdhem 
erbjuds de gamla 3 köttbullar till 
middag och får komma ut i solen  
kanske varannan vecka.  
 
Jag har inga invändningar i hur privata 
bolag använder sina pengar men när jag 
ser hur våra skattepengar svindlas bort 
till skatteparadis och beteendet backas 
upp av våra politiker blir jag minst sagt 
förbannad! 
 
Men hur kunde det bli såhär, vad har 
hänt med det Sverige vi växte upp med?  
 
Ett Sverige där man tog hand om 
varandra och den första tanken hos 
någon inte var: ”Vad tjänar jag på det?”. 
På samma sätt är fackföreningsrörelsen 
satt under stor press, många unga har 
inga kunskaper om facket och har inte 
lärt sig värdet av att kämpa för sina och 
andras rättigheter, de har tagit dem 
för givna. Men inget är gratis och man 
vinner inget utan kamp.  
 
Fackföreningsrörelsens största 
utmaning i en tid av ”reality stjärnor” 
och ”influencers” är att föra ut det 
fackliga budskapet till en ny generation. 
Hur vi lyckas med det blir avgörande 
för framtiden både politiskt och på våra 
arbetsplatser.

Årsmöte 2019
Seko Pendelklubben höll sitt traditionella 
årsmöte den 22 februari i ABF – huset. 
Mötet var som vanligt välbesökt och runt 60 
personer deltog i valen till olika poster och 
förtroendeuppdrag. 
 
Gunnar Westin, vice ordförande för Seko 
Stockholm var inbjuden som mötesorförande 
inbjuden var även journalisten Mats Wingborg 
vars uppgift var att skriva ett reportage för 
Seko Stockholms tidning Första Linjen. Det 
var som vanligt ett livligt möte med en härlig 
atmosfär & dynamik. Mötes inleddes med en 
parentation (tyst minut) för de som lämnat 
oss under året. 
 
Ordförande Marta Aguirre presenterade 
styrelsens verksamhetsberättelse, vi kan 
sammanfattningsvis säga att det varit ett 
hektiskt år med en besvärlig arbetsgivare men 
att styrelsen står stark och att vi känner stort 
stöd och engagemang från våra medlemmar. 
Kassör Soraya Restrepo gick igenom resultat och 
balansrapporter samt budget styrelsen beviljades 
därefter ansvarsfrihet då våra revisorer anser att 
vi skött uppdraget väl under året. 
 
Vice ordförande Stefan Pagliarini gick 
därefter igenom klubbpolicyn vilken antogs 
av mötet. Vi fick även en genomgång från 
skyddsombuden av HSO Tomas Gustafsson. 

Våra skyddsombud har även de erfarenheter 
liknande styrelsen när det gäller vår 
arbetsgivare men Tomas var lugn och saklig 
och utstrålade trovärdighet och optimism. 
 
Därefter var det dags för valen. Nytt för året 
var att provade ett elektroniskt valsystem 
där närvarande medlemmar röstade i sin 
mobiltelefon. Styrelsen hade inför mötet 
bunkrat upp med extra telefoner om någon 
skulle vara utan. Det nya röstningssystemet 
fungerande efter några mindre 
inkörningsproblem riktigt bra och mycket talar 
för att det är här för att stanna. 
 
Val till styrelsen:  
Victor Cruces, Zaphira Samuelsson, Åsa Brandt 
och Salim Unsal valdes in i styrelsen som 
ordinarie ledamöter på 2 år. Ellington Gordon 
valdes som ordinarie ledamot på 1 år. 
 
Som ersättande ledamöter på 1 år valdes. Olof 
Fryklöf, Anna Zetterberg, Tim Söderström och 
Sazzad Hossain. 
 
Val till skyddsombud åkande: 
Tomas Gustafsson, John Otas Eidiae, Lena 
Svensson, Anton Pajaujis och Katja Heiskanen 
valdes till ordinarie på 3 år. Chintan Modhera 
valdes som ersättande på 1 år. 
 
Val till skyddsombud station: 
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Medlemsmöten i maj
Mohamad AHsin valdes som ordinarie 
skyddsombud 3 år, Kazi Akhi Kiron valdes som 
ersättande på 1 år. 
 
Valt till skyddsombud städ: 
Nadim Hussein, Freddy Soto, Enrique Obregon, 
Haidar Tamini och Ulrika Kanazawa valdes 
som ordinarie skyddsombud på 3 år. Warsame 
Abdirizak valdes som ersättande på 1 år. 
 
Revisor: Eva Marie Håden valdes på 2 år.  
Turlistombud: 
 Fredrik Holmqvist och Agneta Löhr åkande 
2 år. Tim Söderström, Felipe Lazo, Muharrem 
Cecen och Mehde Abedian station2 år. Monir 
Bazgra och Eva Marie Håden städ 2 år. 
 
Försäkringsrådgivare: 
Mohamad Ahsin, Gabriella Steinhof, Ellington 
Gordon, Enrique Obregon, Abbas Javanmardi 
valdes på 2 år. 
 
Ungdomsansvariga: 
Extra glädjande var är hur engagerade 
ungdomsgruppen varit under året vilket 
märktes på det rekordhöga antalet 

Seko Pendelklubben välkomnar er på 
medlemsmöten till sjöss den 24e och 
31a maj  
För er som hellre håller till på torra 
land hålls mötet den 17 maj   
Mer information om dagordning  
eller hur ni anmäler er hittar ni på  
 
sekopendelklubben.com.

nominerade. I slutändan valdes Johan 
Lindell, Kazi Akhi Kiron, Anton Pajaujis, Maria 
Karlsson och Mohamed Abdirisaq in som 
ungdomsansvariga på 2 år. 
 
Kontaktombud: 
Monir Bazgra, Isari Isaksson, Abdi Olad Isse, 
Hassan Ibrahim samtliga städ. Robert Ström 
POC . För KSV valdes Stina Bäckström och 
Nichole Sjöstrand. Samtliga valdes på 1 år. 
 
Kamratstödjare: 
Rainer Andersson, Susanna Varis, Sonny 
Johansson, Kaj Cremer, Claudia Diaz Diaz (1 år) 
 
Motioner: 
Till mötet inkom 2 motioner: 
 
Motion 1: Pendeluppropet; motionen antogs 
under förutsättning att styrelsen inte stod som 
ansvarig utan att arbetet ska utföras av en 
frivillig grupp förtroendevalda och medlemmar.
(info om motionen på senare uppslag.) 
 
Motion 2: Krav på mötesdeltagande för att 
delta vid middagar. Mötet följde här styrelsens 
förslag att avslå motionen. 

 
Solidariskt stöd: Stödet på 10 000 kr tillfaller 
detta år hamnarbetarförbundet och den strejk 
de haft för att få till ett kollektivavtal. 
 
Till sist vill vi Tacka Kaj Cremer som avgår som 
SO för ett lång och gediget skyddsarbete.  
Stefan Pagliarini

Medlemsmiddag på Scandic                 Marta tackar av möteordförande Gunnar Westin

1 Tomas & Anna från skyddet, 2 Ajay & Ancha från 
valberedningen, 3 Zaphira visar LOs kurser
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Från styrelsens planeringsdagar på Syninge kursgård

Styrelsen 2019
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Frågor & Svar om viseringen

Från Vänster: Ellington Gordon, Felipe Lazo,Tim Söderström, Sazzad Hossain, Fredrik Holmqvist, La Ponce VanCrete, 
Anna Zetterberg, Marta Aguirre, Stefan Pagliarini, Victor Cruces, Salim Unsal, Åsa Brandt, Soraya Restrepo, saknas: 
Zaphira Samuelsson, Olof Fryklöf
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Fem steg mot minskad strejkrätt
Göteborgs hamn där konflikten om  strejkrätten  startade.

I Sverige strejkas det minst i hela världen. 
De senaste tio åren hade vi ett snitt på 21 
000 förlorade arbetsdagar per år p.g.a. 
strejker. Detta jämfört med 300 000 i t.ex. 
Danmark. Under 2017 varslades det om 100 
konfliktåtgärder men bara fem bröt ut. Ändå 
anser regeringen, LO och arbetsgivarna att 
rätten till strejk behöver minskas ytterligare. 
 
Den redan hårt begränsade strejkrätten 
kommer med stor sannolikhet försämras än 
mer av riksdagen i juni. Då röstas det om ett 
regeringsförslag om ”utökad fredsplikt” som 
bygger på en överenskommelse som LO, 
TCO och Saco träffade med arbetsgivarna 
förra året. Bakgrunden var främst de 
återkommande konflikterna i hamnarna. 
Hamnarbetarförbundet attackerades 
hårt från arbetsgivarna som bl.a. stängde 
fackexpeditionerna och vägrade acceptera 
deras skyddsombud. Hamnarbetarförbundet 
tillsammans med Syndikalisterna har också varit 
undantagen vad det gäller strejker i vårt land. 
 
Många protester har kommit från lokalt 
fackligt håll. Skrivelser har antagits på olika 
arbetsplatser, även på ett av Pendelklubbens 
medlemsmöten. I Stockholm demonstrerade 
tusentals fackmedlemmar utanför LO-huset 
i augusti förra året. Inom SEKO skrev bl.a. 
18 klubbordföranden i mars en gemensam 
debattartikel.  Man krävde att SEKO lämnade 
överenskommelsen om inskränkningar 
i strejkrätten då den sannolikt skulle 
”förskjuta makten på arbetsmarknaden till 
arbetsgivarnas fördel”. 
 
Den nya lagen innehåller fem förbud som 
gäller om arbetsgivaren redan har tecknat 
ett kollektivavtal. Det gäller alltså bara 
om arbetsgivaren har ett avtal med en 
fackförening och en annan fackförening 

strejkar för sina krav. När skulle det kunna 
hända? Att en arbetsgivare hotas med strejk 
från en annan fackförening än den man har 
avtal med. Det gäller Syndikalisterna och det 
kan vara ett nystarta företag som tecknar avtal 
med en ”gul” fackförening som kontrolleras av 
arbetsgivarna. Sådana finns ännu inte i Sverige 
men de kan dyka upp i framtiden.  
 
Även LO-förbund kan drabbas om ett nytt 
företag väljer att teckna avtal med ett förbund 
med sämre villkor. Redan idag vet vi att vissa 
arbetsgivare gärna vill skriva avtal med ett 
annat fackförbund än det traditionella. Allt för 
att få ett billigare avtal. Det hände när ABB, som 
ägde pappersbruket i Figeholm, försökte teckna 
avtal med Metall istället för med Pappers-
industriarbetarförbundet.   
 
Men framför allt skulle det kunna hända 
om anställda beslutar att bilda en alternativ 
fackförening, såsom Hamnarbetarförbundet, 
Syndikalisterna, Svenska lokförarföreningen, 
Bussarbetarnas Riksorganisation eller 
Brandmännens riksförbund. Det är sådana 
fackförbund utanför LO som ska förhindras få 
inflytande på arbetsplatserna. 
 
Lagförslagets fem punkter:  
1. Strejker måste syfta till att uppnå 
kollektivavtal med fredsplikt. Det blir olagligt 
att strejka för andra krav än att uppnå ett 
avtal med fredsplikt. Den ”svenska modellen” 
bygger som bekant på strejkförbud om det 
finns ett gällande avtal med arbetsgivaren. 
 
2. Facket måste förhandla och tydligt ange 
sina krav i förväg innan man får strejka. Om 
man först måste ha förhandlat alla sina krav 
innan en strejk är det arbetsgivaren som har 
fördel på hand. En förhandling kan dra ut på 
tiden och försenas på olika sätt. Vi har egna 

erfarenheter av hur MTR kan låta en begäran 
om förhandling bli liggande i månader.  
 
3. Facket får inte resa nya krav under 
pågående strejk. Krav som blir aktuella under 
en strejk inte får föras in i konflikten. Om 
arbetsgivaren t.ex. sparkar fackordföranden 
medan strejken pågår måste detta först ha 
förhandlats innan kravet på återanställning får 
bli en del av strejken. 
 
4. Kraven får inte gälla hur avtalet ska 
tillämpas. Om arbetsgivaren redan har ett 
kollektivavtal med en annan fackförening får 
strejken inte gälla förbättrade villkor för de 
egna medlemmarna. Man får inte strejka för 
kravet att det första kollektivavtalet, det som 
redan är tecknat av arbetsgivaren, ska sluta 
gälla. Arbetsvillkor ska inte kunna förbättras 
genom en strejk.   
 
5. Stridsåtgärden får inte gälla individuella 
rättstvister. Strejken får inte handla om 
t.ex. en sparkad kollega där förhandling om 
återanställning har påbörjats. Det är den enda 
punkten som även gäller arbetsgivarna. För 
övrigt är det inget i lagförslaget som försämrar 
arbetsgivarnas möjlighet till stridsåtgärder. 
Under hamnkonfliken i våras stod arbetsgivarna 
för fem gånger fler lockoutade timmar 
(utestängning från arbetsplatsen) jämfört med 
Hamnarbetarförbundets strejktimmar. Till 
99,9 procent handlar lagen om de anställdas 
försämrade möjligheter att strejka 
 
Vad kommer detta leda till?   
Enligt LO-förbunden ska lagen förhindra så 
kallad avtalsshopping. Att en arbetsgivare byter 
till ett billigare avtal. Frågan är om det inte blir 
tvärtom. Att det öppnar för avtalsshopping. 
Problemet är att ingen riktigt vet.   
Utredarna på Arbetsmarknadsdepartementet 

Vad innebär förslaget om minskat strejkrätt?
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Pendeluppropet
SEKO Pendelklubbens årsmöte beslöt att bjuda in andra klubbar från olika arbetsplatser 
till ett möte. Detta för att diskutera fackligt politiska krav och frågor som vi 
gemensamt har behov av att stoppa. Höjd pensionsålder, strejkförbud, privatiseringar, 
avtalsdumpning, visstidsanställningar, marknadshyror, skattelättnader åt de förmögna 
och mycket annat.

I Pendeluppropet som skickats till fackligt aktiva runt om i landet stod det: ”Det är hög 
tid att vi som drabbas av besluten i riksdagen börjar agera. Det är dags att sträcka ut en 
hand såsom arbetarrörelsen en gång gjorde i sin strävan att uppnå enighet bland dem 
som tröttnat på att betala andras kalas.”

Välkommen den 25 maj för att diskutera vad vi kan göra tillsammans med kollegor från 
andra arbetsplatser. Bjud in dina vänner som har gemensamma intressen med oss på 
pendeln!  

Lördag 25 maj, 14.00 ABF-huset, Sandlersalen Sveavägen 41

1. Svenska Hamnarbetarförbundet marscherar för rätten till kollektivavtal. 2. Från Strikebacks       
iiiimanifestation i Göteborg augusti 2018. 

är däremot säkra på att det ”uteslutande 
förväntas få positiva konsekvenser för företag”. 
 
Arbetsdomstolen, som ska avgöra tvister på 
arbetsplatserna, har redan sagt att det råder 
osäkerhet hur lagen ska tolkas. I sitt remissvar 
till regeringen skrev man bl.a. att det kan 
innebära att politiska strejker blir förbjudna 
då de inte syftar till att teckna kollektivavtal. 
Denna osäkerhet kommer utnyttjas av 
arbetsgivarna, som säkert vill pröva var 
gränserna går och tolka dem till sin fördel. 
Ett avgörande skäl till att LO står bakom 
regeringsförslaget är argumentet att det var 
bättre att komma överens med arbetsgivarna 
än att låta högerpartierna i riksdagen rösta fram 
något ännu sämre.  
 
«Det är som att frivilligt ta emot stryk med 
förhoppningen att slippa än mer stryk i 
framtiden.« 
 
Att LO-förbunden kan mobilisera sina 
medlemmar till försvar för strejkrätten finns 
inte i deras tankevärld. Men det är naivt att tro 
att arbetsgivarna nöjer sig med detta. Ger man 
dem ett finger har de snart tagit hela handen.  
 
LO:s avtalssekreterare försvarade i 
Aftonbladet den 2 februari överenskommelsen 
och hävdade att den inte öppnar för avtals-
shopping och avtal med ”gula” fackföreningar. 
Han skrev bl.a. att : 
”parterna är överens om att det blir fullt 
tillåtet att vidta stridsåtgärder även mot en 
arbetsgivare som redan har ett kollektivavtal”. 
 
Men kravet är ju då att strejken ska syfta till 
ett kollektivavtal med fredsplikt och inget 
annat. Dessutom kan facket inte strejka för ett 
bättre avtal än det som redan finns påskrivet.   
Är inte det är att begränsa strejkrätten? 
Rainer Andersson  
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Det kan tyckas vara en motsägelse. Att 
LO och ledningen för fackförbunden i 
Sverige tillsammans med arbetsgivarna och 
regeringen vill att strejkrätten ska inskränkas. 
Fackföreningar borde väl slåss för utökad 
strejkrätt?  
 
 LO´s inställning  
Den överenskommelse om utökat strejkförbud 
som slöts mellan LO, TCO, Saco och 
arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv i juli 2018 
och som nu kan bli lag riktades främst mot 
Hamnarbetarförbundet. Ett förbund som står 
utanför LO och sedan 1972 har kämpat för ett 
eget kollektivavtal. I mars i år lyckades man till 
slut och vilket LO visade stort missnöje med. 
 
Vad LO-förbunden menar är att den svenska 
modellen bygger på att det är dessa och 
Arbetsgivarföreningen som gör upp om 
kollektivavtal. Ingen annan ska ha den rätten.  
 
Man måste ställa sig frågan vad detta leder 
till? Ja, det innebär att vi aldrig ska tro att vi 
kan ta oss rätten att bilda nya fackföreningar 
om vi blir missnöjda med de vi har idag. Är 
det positivt eller negativt? Det beror på om 
man anser att LO-förbunden är tillräckligt 
demokratiska eller inte. 
 
 Att leva som man lär?  
Den positiva sidan av starka LO-förbund är att 
majoriteten på en arbetsplats är medlemmar 
i ett och samma fack. Det kan ge kraft och 
tyngd åt kraven. Men frågar man sig om en 
ordförande för ett fackförbund lever som sina 
medlemmar blir bilden en annan. Knappast 
någon tjänar mindre än en miljon kronor om 
året. Med 3-4 gånger högre lön än de egna 
medlemmarna lever de mer som direktörer 

Varför vill LO utöka strejkförbud?
än arbetare. Och det påverkar givetvis deras 
inställning. När Transports ordförande fick frågan 
hur han såg på dessa höga löner blev svaret:  
 
 «Vi har de löner vi kan försvara 
för våra medlemmar utan att 
skämmas.» 
 
Fyra av tio anställda står idag utanför facket. 
På många mindre arbetsplatser saknas de helt. 
Inom Kommunal försvann 11 000 medlemmar 
sedan det 2016 avslöjades att ledningen bjudit 
sig själva på dyra lyxresor, sprit och middagar. 
Man gick 320 miljoner minus på att bl.a. driva 
krog- och konferensverksamhet. Metalls 
ledning i Trollhättan besökte porrklubbar 
utomlands och lät medlemmarna betala 
100 000-tals kronor för inträde, sprit och 
sexleksaker.  
 
Den förra LO-ordföranden, som satt i 25 olika 
styrelser, fixade till sig en lägenhet på160 
kvadrat ägd av facket och fick sedan avgå. 
Självklart med fallskärmsavtal. Höjdare inom 
andra förbund har ordnat lägenhet åt sina 
barn och använt medlemmarnas pengar 
till nakenshower med inhyrd porrstjärna. 
Transports ordförande fick avgå sedan han 
avslöjats med att låta förbundet betala 
hans spritnotor, låta sonen bo i fackets 
tjänstebostad och vänner gratis följa med på 
tjänsteresor i Europa. 
 
Listan kan göras lång och det är som en 
facklig företrädare i Göteborg skrev till sitt 
förbund Kommunal, att alla ”avslöjanden av 
oegentligheter och tvivelaktiga agerande inom 
förbundsledningen har fått kraftiga negativa 
konsekvenser för vårt dagliga fackliga arbete”. 
Nej, det är inte lätt att agera fackligt på sin 
arbetsplats med sådana förebilder i toppen. 

Är LO demokratiskt?   
År efter år har vi, även på pendeln, klagat på 
usla låglönesatsningar och magra lönelyft. Men 
LO-förbunden låter Metall och exportindustrin 
avgöra procenten för löneökningarna och vi 
har bara att acceptera. När deras egna löner 
ska höjas är det knappast samma summor som 
gäller. Är det demokratiskt? 
 
Inom många fackförbund organiseras det inga 
lokala klubbar som ger medlemmarna möjlighet 
att påverka. Ombudsmännen tar hand om allt. 
Avdelningar slås ihop och besluten fattas allt 
längre bort från medlemmarna, som ibland 
måste åka flera mil för att gå på ett fackmöte. 
Men att medlemmarna saknar inflytande verkar 
inte bekymra LO-förbunden så länge avgifterna 
kommer in. 
 
Nu ska pensionsåldern höjas ännu mer. Vi 
saknar då fackföreningar som mobiliserar 
sina medlemmar till protester och istället 
kräver sänkt pensionsålder och en anständig 
pension att leva på. Vi saknar fackföreningar 
som aktivt slåss mot bemanningsföretag, 
hyvlade tjänster, utländsk arbetskraft 
som dumpar lönerna, arbetskraftimport, 
visstidsanställningar och privatiseringarna av 
det offentliga. Exempelvis kollektivtrafiken.  
 
 Slutsats  
Den verklighet vi lever i är inte alltid 
densamma som hos våra förbundsledare.  
Våra krav och behov är inte alltid deras.  
 
Man vill på förhand förneka oss rätten att 
bilda nya demokratiska fackföreningar om vi 
en dag anser att det behövs. Det är vad den 
försämrade strejkrätten i grunden handlar om.  
Rainer Andersson

Strategisk reträtt eller osunt maktspel?

Vi är många som inte håller med LO pamparna & kräver att regeringen inte tafsar på vår strejkrätt.
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Det är mycket som har förändrats under den 
Gemensamma resa mot en kollektivtrafik i 
Världsklass som den kinesiska storkoncernen 
MTR bjöd in oss till i december 2016. För 
oss anställda är väl det mest uppenbara de 
ständiga försämringarna av våra arbetsvillkor. 
Det blev vi varse från dag ett med MTR som 
arbetsgivare. Något liknande har inträffat 
tidigare, åtminstone inte under de år jag 
jobbat inom Pendeln. Och med tanke på att 
jag anställdes 1978 så kanske det ligger en viss 
tyngd i mitt påstående här.  
 
Jag tänker inte vara nostalgisk och hävda 
att allt var bättre förr, det var det nämligen 
inte. Men det är första gången i Pendelns 
historia där vi anställda fått uppleva hur våra 
arbetsvillkor urholkas flera år i sträck. Inget 
tyder heller på att den Gemensamma Resan 
kommer att bli annorlunda i framtiden. Att 
MTR helt plötsligt skulle ändra sin attityd mot 
oss, sätta vår trivsel och våra arbetsvillkor 
i högsätet, känns inte troligt. Det strider ju 
uppenbarligen mot den företagskultur MTR 
representerar. 
 
De försämringarna vi nu upplever genomförs 
av MTR genom att nonchalera tidigare praxis. 
Det innebär snabba förändringar utan hänsyn 
till konsekvenserna för oss anställda. Man 
omtolkar texterna i våra kollektivavtal (till 
sin fördel) och begår också medvetna och 
upprepade avtalsbrott.  
 
Att ett antal kompetenta chefer med lång 
erfarenhet av Pendeln, som inte köpt MTR:s 
nya koncept rakt av, har valt att sluta eller 
”erbjudits” omplaceringar bidrar också till 
den nedåtgående spiral vi befinner oss i 
Genomgående är också att missnöje och 
protester från tågvärdar, städpersonal, 
stationsvärdar och förare nonchaleras. 
MTR missar då att det är vi som arbetar på 
tågen, stationerna och depåerna som är 
Pendelverksamheten. Själva är man bara en 
tillfällig gäst. Utan oss rullar inga tåg, hålls 
inga stationer öppna och ostädat blir bara 
förnamnet.  
 
En sak som särskilt sticker ut är svårigheten, 
ibland omöjligheten, att få ledigt. Det gäller 
även sådan ledighet vi har rätt till enligt lag 
och avtal. Samtidigt så har MTR brutit mot 
övertidsreglerna under hela sin tid på Pendeln. 
Vi jobbar helt enkelt mer och är mindre lediga 
än vi någonsin varit tidigare. Det leder till att 
fler slutar eller väljer att gå i tidig pension. 
Konsekvensen blir en kronisk underbemanning 
som gör det ännu svårare att få ut våra 
ledigheter. Det är en ond cykel som MTR väljer 
att blunda för.  
Olof Fryklöf  

Gemensam resa  
mot nollpunkten?

Pendeln & MTR som arbetsgivare har inte blivit  
bättre med tiden, tvärtom så fortsätter raset.
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FV-dagarna  
FV-dagar är ingen förmån. Det är en rättighet 
som ska garantera oss lika många lediga 
dagar under året som de med ”normala” 
arbetscheman. De som arbetar måndag till 
fredag.  
MTR har under hela sin tid på Pendeln 
medvetet brutit mot det avtal som reglerar 
hur dessa dagar ska läggas ut. Ofta har FV-
dagarna överhuvudtaget inte lagts ut. 
 
Vad är en FV-dag? 
Förutom de 104 FP-dagar som ska läggas ut 
under ett år så tillkommer en extra fridag (FV) 
för varje ”röd dag” samt julafton, nyårsafton 
och midsommarafton som ligger på en vardag 
under året. Nationaldagen ger en FV även om 
den ligger på en lördag eller söndag. I avtalet 
kallas de för lätthelgdagar. Det innebär att 
antalet FV skiljer sig år från år. I genomsnitt så 
handlar det om 10 FV-dagar per år.    
  Om FV-dagarna inte har schemalagts eller 
kunnat läggas ut direkt på den berörda 
lätthelgdagen så ska de läggas ut senast efter 
två månader (gäller inte städ). Perioden juni-
augusti räknas bort här. FV-dagar kan inte 
sparas eller säljas.   
 
Förslag på nytt avtal om FV 
Från SEKO Pendelklubbens sida har vi lagt 
fram flera förslag på ändringar i avtalet. Detta 
eftersom ”tvåmånadersregeln” kan vara svår 
att följa för arbetsgivaren och dessutom leda 
till oönskade ”panikutläggningar” av FV för 
våra medlemmar.  
 I december 2018 var vi nära en 
överenskommelse med MTR om hur FV skulle 

hanteras under 2019 men vår arbetsgivare 
valde till slut att backa ur. Istället så fortsätter 
MTR att medvetet bryta mot kollektivavtalet 
för tredje året i sträck.   
Otillåtet utköp av semesterdagar  
Alla våra medlemmar har rätt till 25 dagars 
semester per år. Fem semesterdagar kan 
sedan sparas om du angett detta i ditt 
semesterval. Enligt lag och avtal är en 
arbetsgivare alltid skyldig att lägga ut minst 20 
semesterdagar under ett år. 
 
Regeln gäller även de som anställts före den 1 
september under innevarande år. Första året som 
anställd innebär oftast att några av de lagstadgade 
semesterdagarna är obetalda. Du har möjlighet 
att avstå från att obetalda semesterdagar läggs 
ut men du har rätt att få ut även de obetalda 
semesterdagarna om du önskar det.  
 
Många, främst nyanställda, fick inte ut sin 
lagstadgade semester under 2017. Istället 
valde MTR i strid mot avtal och semesterlagen 
att köpa ut semesterdagar. Så kallade 
restdagar. Det finns exempel på kollegor som 
anställts under våren 2017 och inte fick någon 
semester överhuvudtaget!   
  I en förhandling om detta slöts en 
överenskommelse som innebar att de 
som fått sina semesterdagar utköpta som 
restdagar fick behålla sin ersättning men 
också kompenserades med 7,2 timmar på 
sitt kompsaldo för varje utköpt semesterdag. 
Samtidigt fick de behålla sin ekonomiska 
ersättning. Det har nu visat sig att samma sak 
inträffat under 2018 vilket inte kan beskrivas 
på annat sätt en som en stor skandal.  

Övertid  
Taket för tillåten övertid ligger på 200 
timmar per år och max 50 timmar under en 
kalendermånad. För 2017 betalade MTR  
80 000: - i skadestånd till SEKO Pendelklubben 
för brott mot begränsningsreglerna för övertid. 
Det är ett högt skadestånd på lokal nivå. Men 
istället för att i fortsättningen hålla sig inom 
ramarna för lagar och avtal så ökade istället 
det otillåtna övertidsuttaget under 2018.   
Notan för skadestånd slutade denna gång på 
150 000 kronor! 
 
Periodövertid 
MTR har även använt sig av metoden att 
schemalägga så kallad periodövertid. Det 
betyder att arbetsgivaren lägger ut mer 
arbete i schemat än den maximalt tillåtna 
genomsnittliga veckoarbetstiden på 36 
timmar. De medlemmar som drabbats 
har vare sig tillfrågats eller känt till att de 
”gnetat”. Det är först när lönen kommer 
månaden efter som sanningen uppenbarar 
sig. Periodövertiden har dessutom utbetalts i 
pengar istället för att sättas in på kompsaldot. 
Detta för att inte generera i några extra 
ledigheter. MTR i ett nötskal? 
 
STAG och stationsdagar  
Bakgrund  
Vi som jobbade på SJ innan verksamheten 
togs över av Citypendeln (Cip) 2000 hade 
28-34 semesterdagar per år. I samband 
med övergången förlorade vi det förmånliga 
semesteravtalet och antalet semesterdagar 
sänktes till 25 för alla. Som kompensation 
infördes istället de så kallade SJ-dagarna som 

Ledigheter och övertid
Ledigheter som gick upp i rök.
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innebar att vi fick en ekonomisk ersättning i 
februari motsvarande 3,6 eller 9 arbetsdagar 
och rätten att ta ut lika många dagar 
tjänstledigt mot fullt avdrag på lönen. 
Tanken från arbetsgivarhåll var naturligtvis 
att de flesta skulle avstå från att ta ut sina 
ledigheter och nöja sig med den ekonomiska 
kompensationen. Från fackligt håll handlade det 
istället om att försöka rädda de semestervillkor 
vi hela tiden haft i statlig tjänst. SJ-dagarna 
tillföll endast de som kom över från SJ.  
 
Nya avtal med STÅG och ISS 2007 
2007 slöts ett avtal med Stockholmståg, 
som då tagit över verksamheten. Avtalet 
innebar att alla fick rätten till dessa 
tjänstledighetsdagar och extra pengar i 
februari. De fackliga organisationerna fick 
betala för detta i form av minskade gångtider 
på Cst, ändrade regler om beräkning av 
semesterdagkonsumtion (tågvärdar) och 
minskad betald del av en rast (förare). SJ-
dagarna döptes om till STAG-dagar, 
 
Något senare slöt SEKO Pendelklubben ett 
avtal med ISS som också gav de nyanställda 
stationsvärdar rätten till tjänstledighetsdagar. 
Dessa kom att kallas stationsdagar.  
 
Avtalet för stations- och STAG-dagar ser lite 
olika ut men själva principen är densamma.  
Eftersom klubben i det läget inte tecknade 
avtal för städpersonalen så finns inte den 
förmånen för våra kollegor inom städ.  
 
MTR tar över 
MTR tog 2016 över de avtal som 
fanns om STAG och stationsdagar. 
Tjänstledighetsdagarna söks i semestervalet 
och för 2017 och 2018 så fungerade 
utläggningen någorlunda väl. Inte så att 
man alltid fick exakt de veckor eller dagar 
man sökt men de som skötte utläggningen 

på planeringen gjorde sitt bästa för att hitta 
acceptabla alternativ. 
Inför semestervalet 2019 tog MTR in en 
konsult för att sköta semestervalet och 
utlägget av STAG/Stationsdagar. Vad som då 
hände var att nästan inga fick ut något av sina 
första, andra eller tredjehandsval.  
 
Däremot lades det ut STAG-dagar på 
lätthelgdagar som inte sökts.   
 
Detta av det enkla skälet att man inte får 
någon FV-dag om man är tjänstledig på 
lätthelgdag. Istället för en betald FV-dag så 
blev lätthelgdagen en ledighet utan lön plus 
att man förlorade en ledig dag att ta ut senare 
året. Det finns även exempel på att detta 
gjordes under kollegors semesterperioder 
trots att det klart framgår att röd dag under 
semester ska kodas som FV.  
 
Även tidigare arbetsgivare har velat att vi 
ska ta ut så få tjänstledighetsdagar som 
möjligt. Men till skillnad från MTR så har de 
inte försökt sabotera möjligheten att få ut 
ledigheterna genom allehanda fula trix. I 

det ”fyllnadsval” som hölls efter det minst 
sagt kaotiska semestervalet återstod endast 
november och lätthelgdagar att söka dessa 
ledigheter på. Många valde då naturligtvis att 
inte ta ut sina ledigheter vilket var exakt syftet 
med konsulternas hantering. Ledigheter på en 
till två veckor gick upp i rök efter 20 år! 
 
Slutsats  
Om MTR vill följa lagar, avtal och den praxis 
gällande ledighet som funnits i många år så 
finns ingen möjlighet att köra full trafik innan 
bemanningssituationen är löst.  
 
Med tanke på hur illa vi behandlats av vår 
arbetsgivare finns inga skäl att fackligt tillfälligt 
blunda för avtalsbrott eller ge dispenser för 
ökade övertidsuttag eller likande.  
 
Det handlar ju inte om en tillfällig situation 
som inte kunnat förutses av MTR utan är en 
högst medveten strategi där vi som anställda 
utgör den besparing som på sikt ska generera 
vinster till våra ägare i Kina.   
Olof Fryklöf 

Ur led är tiden, ur led är MTR...

Vi kanske inte hugger i sten men nog kör vi huvudet i väggen när vi ska söka ledigt.
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Misslyckad
Tågvärden syndabock med nya rutinen?

Rummet vibrerade av spänning, 
ansiktsuttrycken på de närvarande är 
sammanbitna. Trafikchefen tittar upp och 
besvarar min fråga; «det kommer inte att 
hända!»  
 
Jag fortsatte, anser ni på fullt allvar att 2 
försenade pendeltåg av 15 per dag är en 
omöjlighet till följd av nya rutinen? Ni är 
medvetna om att dessa 2 tåg äter upp i stort 
sett hela vinsten ni räknat på? Det blev tyst i 
rummet. 
 
Frågorna fortsatte; Varför har ni inte gjort 
någon riskanalys? Vi har gjort en riskanalys den 
visar på att inga risker finns. Men varför hade ni 
gjort den på egen hand utan skyddsombuden, 
är det verkligen så det ska gå till? MTR 
representanter skruvar besvärat på sig men 
hävdar bestämt att allt har gått rätt till.  
 
Hur ska vi gå till väga om tågvärden inte är på 
plats och kan öppna hyttdörren när vi stannar? 
Inget svar; jag skulle verkligen vilja ha ett svar 
på den frågan! Tågvärden ska vara tillbaka 
och öppna när tåget stannat. Men om denne 
inte hunnit?   
”Då har man misslyckats med sitt uppdrag.”  
 
VD:n fortsätter ”jag vill inte fördjupa mig i 
detaljfrågor.” Diskussionen rinner ut i sanden 
det är ingen ide att ställa frågor man får ändå 
inga svar. 
 
Okunskap, Rädsla & Likgiltighet  
Förhandlingarna i viseringsfrågan kan närmast 

liknas vid ett skämt, beslutet har redan tagits 
oavsett om de kommer att fungera eller inte, 
oavsett om personalen mår dåligt. Oavsett om 
det redan idag saknas utrustning.  
 
Frågor besvaras inte eller viftas bort. Man 
hänvisar till rutiner som ännu inte finns och 
försök man varken kan visa underlag på eller 
ens tala om hur många som har deltagit i. Här 
ska sparas pengar till varje pris. Skulle det inte 
lyckas då vi är vi misslyckade och det är vårt fel 
om det går åt skogen. Men vem är egentligen 
misslyckad? Är det vi anställda som tvingas 
arbeta efter en rutin som helt saknar möjlighet 
att fungera. Eller är det en organisation där 
ingen vågar säga ifrån och uttrycka sin ärliga 
mening ens när förslagen är vansinniga 
och helt saknar verklighetsförankring? När 
förslagen riskerar personalens hälsa? När 
förslagen sannolikt kommer att bli dyra för 
företaget? 
 
Avsaknad av kompetens  
Att MTR idag är en organisation som nästan 
helt saknar järnvägskompetens märks 
verkligen. Att organisationen är toppstyrd och 
att berörda chefer saknar mandat att fatta 
beslut viktiga för verksamheten är närmast 
en underdrift. Att man kommer allt längre 
från sin berömda ”Code of Conduct” och att 
balansplattan saknar mitten kan ingen längre 
tvivla på, inte ens de som styvnackad försvarar 
företaget för att inte bli nästa chef som ”valt 
att gå vidare”. 
 
Stefan Pagliarini 

”Då har man 
misslyckats med 
sitt uppdrag.”  
Citat Henrik Dahlin VD  
för MTR Pendeltågen

Biljettautomaten i Nynäshamn

Att det ofta kan vara riktigt trångt på våra pendeltåg verkar MTR ha glömt, (bilden från tunnelbanan)
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Bakgrund: Rutinen syftar till att i ett för MRT 
ansträngt läge öka företagets intäkter och 
samtidigt öka NKI genom kundbefrämjande 
åtgärder. 
 
Vilka berörs: Rutinen berör under en 
försöksperiod tågvärdar på långa tåg på 
sträckan Västerhaninge - Nynäshamn. 
 
Tid för införande: Ursprungligen 1 april dock 
är rutinen framflyttad till 1 juni då mjukvara i 
BKU behöver uppdateras. 
 
Rutin: Tågvärd ska i anslutningen till viserande 
tåg sälja kaffe och bullar till resenärerna detta 
tror vi inom MRT ska leda till ökade intäkter 
och märkbart högre NKI. Faller försöket väl ut 
planerar vi utöka försäljningen till att omfatta 
te och småkakor. 
 
Vilken utrustning behövs? Uppdaterad BKU 
samt termoshölster och bull/kakbricka vilket kan 
hämtas ut hos servicecenter. Personal använder 
egen termos vilket tilldelades personalen under 
Stockholmståg. Saknas termos kan lånetermos 
hämtas ut kontakta din GC. 
 
Begränsningar: MRT planerade till en början 
att även tillhandahålla varmkorv. Efter 
invändningar från skyddsorganisationen vilka 
anser att korvlådan i sig kan innebära risk för 
ryggskott eller oavsiktlig skållning då tågvärd 
tvingas balansera lådan under färd har MRT 
beslutat att stoppa korvförsäljningen. 
 
Betalning: För personalens trygghet sker 
betalning kontantlöst via ett fikatillägg på 30 
kr. Tillägget kommer läggas i uppdaterade BKU 
från den 1 juni. Tillägget kan i dagsläget inte 
köpas via SL appen, ”SMS fika” men planer på 
utökning finns. 
 
Leverans: Kaffe och bullar levereras till 
personallokalen i Västerhaninge och levereras 
till tågvärden av viserare 3; obs hembakta 
bullar är ej tillåtna då de inte genomgått MRTs 
kvalitetscertifieringsprogram. 
 
Utbildning: Ingen extra utbildning bör behövas 
då de flesta ur personalen sannolikt är bekanta 
med kanelbullar, MRT är uppmärksamma 
på problemen för glutenintoleranta vilka 
uppmanas kontakta sin GC för en s.k. Tolerans 
& Tillvänjningsutbildning. 
 
Prioriterar jag tidhållning eller är det bara att 
bulla på? 
Att tåget avgår i rätt tid är hörnstenen i MRTs 
filosofi och en av grundpelarna i avtalet med 
LS, tidhållning ska således alltid prioriteras. 
Alla avvikelser i tidhållning eller försäljning 
ska rapporteras. MRTs bedömning är dock att 
medarbetaren bör hinna med båda momenten 
skulle man ändå misslyckas bör man vända 
sig till sin GC för ett stödjande samtal ett s.k. 
”baksamtal»  
Utfärdad av: Tok Stolle, 1 april 2019

Ny utökning av  
viseringsrutin: 

Frågor & Svar om viseringen
När detta publiceras har försöken redan 
kommit igång. Frågorna är många och 
den rutin som kommuniceras ut har fler 
hål än en tesil.  
 
De obesvarade frågorna är många:  
- Vem ska ge oss utrustningen? viserare 3 ger 
wBKU & larm till tågvärden.  
- Vem är egentligen viserare 3? Inte ens 
wplaneringen verkar veta..  
- Det står viseringsförberedelse i min tur är det 
wett långt eller kort tåg, ska jag hämta BKU 
weller ska viserare 3 göra det?  
- Skall föraren öppna dörrarna om tågvärden 
winte är på plats?   
- Om så är fallet är inte det att åsidosätta 
wsäkerheten? Något MTR hävdat att man 
waldrig skulle göra.  
- Ska viserande stationsvärdar vänta i dörren 
wpå att tågvärden hinner till sin hytt?   
- Hur ska tågvärden hinna visera när det ibland 
wär endast 3 minuter mellan stationerna?  
- Hur ska jag kunna fokusera på viseringen om 
wjag samtidigt ska hålla koll på tiden?  
- Ska jag som tågvärd göra ett återköp om 
wkunden ångrat sig eller får hen skylla sig själv 
wnär jag skyndar mig tillbaka till hytten?  
De besvarade frågorna med oklara eller 
märkliga svar är lika många: 
 
- Ska jag gå ut i tåget även om jag saknar 
wfungerande BKU?   
Ja du ska ut och synas endast om larm saknas 
har du giltigt skäl att stanna i hytten.  

- Ska jag som tågvärd gå ut i tåget även om 
wjag saknar viseringsutbildning?   
Se svaret ovan.  
- Hur ska tågvärden hålla kontakt med 
wföraren under färd?   
Kontakt hålls via mobiltelefon eller om 
täckningen krånglar via nödtalenheten.  
- Är det verkligen lämpligt att hålla säkerhets-
wsamtal med föraren i en fullsatt kupé?   
Säkerheten ska inte åsidosättas. Det är inget 
svar på frågan! Tystnad…  
Frågor vi kan anse är tydligt besvarade:  
- Om lokföraren beordrar mig att stanna i 
whytten ska jag ändå gå ut?  
Nej föraren har ombordansvar och 
beslutet är då dennes om MTR skulle ha 
invändningar hänvisar ni till förarens beslut.  
- Stämningen i tåget är otäck, hotfull, stökig, 
wmåste jag ändå gå ut?   
Om du anser att din säkerhet inte kan 
garanteras behöver du inte lämna hytten, 
du är alltid ditt eget skyddsombud. Du ska 
dock skriva en avvikelserapport.  
- Ska jag gå ut i tåget utan larm?  
Nej larm ska alltid finnas om inte stannar du 
i hytten. Skriv alltid en avvikelserapport. 
 
Det finns som ni ser en hel del frågor som 
saknar svar eller där svaret är oklart om ni 
har fler frågor kontakta er GC samt maila 
dem till seko.pendelklubben@gmail.com 
märk mailet «viseringsfrågor«  
Stefan Pagliarini

Nynäshamn
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stationerna över 30 personer och dessutom 
görs avkall på många viktiga punkter från 
arbetsmiljöverkets förordning om lokalers 
utformande. 
 
Amina Qabli är den som får jobba mest, men 
även jag finns kvar i viss utsträckning. 
 
Vega 
Vega är inte enbart en ny station. Vega är vår 
pilotstation. 
 
I Vega har man avvikit från de typiska 
arbetstiderna och rutinerna. Vi som jobbar där 
har bara en arbetstid: Samtliga turer har fast 
personal, med undantaget för morgonturen 
mån-fre, som kan sökas en gång per år, och 
tillsätts utifrån en medarbetares behov. 
 
Morgontur: 0700-1430 ,Eftermiddag: 1420-
2130, Natt: 2130-0710 
 
Morgon och dagturen har dels varsitt 100% 
Mån-Fre schema och dels sammanlagt 20% 
Lör-Sön-scheman. 
 
Natturerna är 3 nätter i rad och sen två i 
ett tvåveckorsschema. vilka bemannas av 2 
stationsvärdar 
 
Tre punkter vi har att jobba i Vega på är: 
 
1. AC’ns placering. Johanna Elvin har 
tidigt tagit tag i det och AC’n kommer att 
flyttas så att man inte får nackspärr varje 
gång man jobbar. Stort tack till Johana för 
snabbt agerande, nu ser vi fram emot den 
förändringen. 
 
2. Nattpersonalen ska städa i våra egna lokaler 
samt lättare rengöring av spärrlinjen. För 
städning behövs skyddskläder. Ärendet ligger 

Station:  
Nattbemanning 
Till nyligen hade vi natturer endast på 
Stockholm City. Numera har Arlanda och 
även nyaste stationen Vega nattbemanning. 
Skyddet ställer sig i nuläget positivt till 
detta. Dock vill vi höra vad ni som jobbar på 
dessa stationer tycker. Positivt som negativt 
välkomnas givetvis.  
 
Toaavlösning 
I T19 kom toaavlösningen till stationerna. KSV 
och Viserande stationsvärd har i första hand 
dessa uppdrag. 
 
På vissa stationer är tiden väldigt illa planerad 
då avlösningen kommer antingen precis 
när man har börjat, eller precis ska sluta. 
Arbetsgivaren är, tack vare er, medveten om 
problemet, så vi hoppas på justering i maj. 
 
Stationeringsort VHE 
Jag talar ur hjärtat när jag säger att det 
beslutet, i nuvarande miljö, svider. 
 
Det finns 2 unika och mycket viktiga fördelar 
(tack styrelsen): 
 
1. LAS- viserarna är stationerade i Vhe, men 
skulle den tjänsten försvinna tas de tillbaka 
till Cst. 
 
2. Taxi till/från Cst på nätter och tidiga 
morgnar.  
 
Vi är mycket glada över den lösningen, men 
slutar inte arbeta på bristerna i lokalen innan 
lösningen är på en övervägande acceptabel 
nivå. 
 
Lokalen är dels inte utformad för att 

nu hos arbetsgivaren och jag ser fram emot en 
snabb lösning. 
 
3. Nattpersonalen ska även tömma 
papperskorgar i hallarna vissa dagar. För 
att göra detta utan risk behövs vaccinering. 
Skyddet kommer att kontakta arbetsgivaren 
för vaccinering, så vi hoppas på en snabb 
lösning även för detta.  
 
Utan vaccin, ska man inte röra 
papperskorgarna. 
 
För övrigt är Vega en riktigt lyckad arbetsplats. 
Och om dessa scheman fungerar i Vega, 
öppnas en helt ny möjlighet för att fler 
stationsvärdar ska kunna få en mer hälsosam 
rytm i sina arbetstider. Jag har fått intrycket av 
att rätt många stationsvärdar önskar just det.
Vi håller tummarna för att det går riktigt bra i 
Vegas utvärdering.  
Anna Carlberg 
 
Åkande: 
 
Skyddsutrustning 
Alla vet vid det här laget att varselväst är ett 
av våra viktigaste skyddsplagg. Ett plagg som 
alltid ska bäras när vi rör oss i spårområdet. 
Trots detta har det kommit in rapporter om 
personal som rört sig i spåret utan varselväst.  
 
Det spelar ingen som helst roll hur kort stund 
vi befinner oss på spåret, vare sig vi hoppar 
ned och fäller upp en kåpa, eller befinner oss 
på gångbryggan i Kungsängen för att byta hytt. 
Ska vi lämna tåget utanför en plattform ska 
varselväst bäras; inga om eller men gäller här. 
 
Detta är både för vår egen säkerhet och för 
tryggheten och säkerheten hos de som jobbar 

Skyddsombuden informerar
Avgående skyddsombud Kaj Cremer på en av sina sista skyddsronder, här på Vega station.

En bra arbetsmiljö är vårt gemensamma ansvar.
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på tågen runt omkring oss.  
Så lämnar ni tåget, bär alltid varselväst! 
 
Nu när det blir nya rutiner för visering 
så gäller det att alla är noggranna med 
säkerheten. Larm ska alltid bäras och om 
det inte finns något larm ska man inte gå ut 
själv och visera. Skriv en rapport och stanna 
i hytten, eller gå med en av de andra som 
jobbar ombord. Men en rapport ska alltid 
skrivas om det saknas larm. 
 
Gångvägar 
Vi skyddsombud vilja påminna om vikten av 
att använda oss utav rätt gångvägar till och 
från uppställningsplatser, rastlokaler och 
depåer i tjänsten.  
 
Det är varken lämpligt eller tillåtet att 
gena över spåren i Älvsjö (t.ex. mellan 
plattformarna), över spåren i Västerhaninge 
till rastlokalen, över spåren till rastlokalen 
i Uppsala eller över spåren till depån i 
Södertälje hamn.  
 
Även om det skulle vara struligt i trafiken, 
och vi kanske blir på jagade av POC eller 
fjärren att skynda oss i vändningar, så är det 
inte okej att gena över spåren. Vi ska gå den 
anvisade gångvägen om vi behöver gå till 
rastlokal/depå, och det får ta den tid det tar. 
Vi har alla vår yrkesstolthet och vill att det 
ska gå så fort som möjligt, MEN säkerheten 
är faktiskt mycket viktigare än vad det än 
må vara för anledning till att man genar.  
 
Det är alltid en risk att gå i spårområdet, 
och den risken är något vi skall utsätta oss 
för så lite som möjligt.    
Maria Carlsson

Söndrade vi falla
Kränkning, Diskriminering, Mobbing, Sexuella 
Trakasserier, Ryktesspridning m.m. har ökat. 
Varför?! Min egen teori är baserad på vad jag 
kan se händer på arbetsplatsen. 
 
  - När arbetsgivaren agerar alltför auktoritärt. 
 
  - När betydande förändringar med kort varsel 
nnsker utan att ge medarbetare möjlighet  att 
nndelta och gemensamt anpassa förändringen 
nntill allas fördel 
 
  - När betydande förändringar med kort varsel 
nnsker utan att ge medarbetare tid nog för 
nnåtminstone anpassning. 
 
  - När medarbetarens åsikt, miljö och mående 
nnpå arbetsplatsen bortprioriteras till förmån 
nnför arbetsgivarens strävan efter exempelvis 
nnekonomisk vinst. 
 
  - När information och utbildning är otillräcklig 
nnpå arbetsplatsen. 
 
  - När personalomsättningen är hög. 
 
När det är så, är risken för splittring kollegor 
emellan mycket stor. Då ger sig kollegor ibland 
på varandra. Jag tror att om man inte får ut 
sin frustration på ett sunt vis, ger man sig på 
den som står närmast till hands. Och i regel är 
det på den som redan är mest utsatt eller på 
den som ”sticker ut” på något vis. Det vill säga 
någon som skiljer sig från mängden. 
 
När det är så, ja då glömmer vi att vi kollegor 
är alla i samma båt. Och är det något som vi 
verkligen behöver göra, så är det att stötta 
varandra och  hålla ihop när det är svårt 
omkring oss. Jag anser att vi kollegor är 
varandras viktigaste vän, för händer det oss 
något är det kollegan som finns närmast till 
hands som blir vår första hjälp. 
 
Våra chefer har givetvis ansvaret för att leda 

oss i rätt riktning, men det vi gör och säger 
mot och om varandra, är helt och hållet 
vårt eget ansvar. Vad som är rätt och fel 
på en arbetsplats kan skilja sig enormt 
mycket mot privatlivet. Och här kommer 
kunskapen in. 
 
«Det är mycket viktigt med kunskap om vår 
sociala arbetsmiljö och hur VI själva kan 
göra för att påverka den i rätt riktning. För 
den arbetsmiljö vi bidrar till att skapa för 
andra, får vi själva leva i.» 
 
För att verkligen belysa hur otroligt viktigt 
detta är, kommer skyddet under årets 
första halvår att avsätta två dagar på 49:an 
för ett OSA/HVK (Organisatorisk Social 
Arbetsmiljö/Hot-Våld-Kränkning)-event. Då 
kan man också vända sig till oss för att bara 
få prata av sig och även få råd om hur man 
går till väga ifall man drabbas. 
 
På skyddets hemsida www.mtrpendeln.se  
kommer det snart att finnas information 
om dessa problem, även tiderna för 
eventet kommer att annonseras ut där, så 
besök vår sida och lägg till den i Favoriter. 
 
Men arbetsgivaren då? 
Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret 
för hur vi har det och skyddet samverkar 
ständigt med cheferna om det. Jag 
upplever att främst Lars Nyström (MTRs 
Arbetsmiljöchef) verkligen lyssnar och 
aktivt vill arbeta för en förbättring. Min 
förhoppning är därför att det snart kommer 
bättre och tydligare information även från 
arbetsgivarens håll och inte enbart en 
enkel hänvisning till generellt utformade 
dokument på OnTrack. 
 
Anna Carlberg 

Konflikter på jobbet är inte alltid fysiska rapportera alla hot & kränkningar till ditt skyddsombud!
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O KR
De Första 6
Månaderna
Gäller ej A-Kassan

Bli medlem 
   i Pendelklubben!

Pollen 
Det är den tiden på året, pollen. Överallt, 
hela tiden och lämnar en inte i fred. Vi nyser, 
snorar och tåras genom den här tiden med 
siktet inställd på när våren äntligen är slut och 
sommaren är här. Då visar dig sig att just du 
har blivit allergisk mot gräs eller annat roligt 
som blommar hela sommaren. 
 
Att vara facklig gentemot MTR är som att 
vara gräsallergiker, roligt som aldrig tar slut. 
Symtomen kan yttra sig i leda, uttråkning, 
ökning av korttidssjukskrivningar, desillusion, 
ångest eller bara orkeslöshet och framförallt 
en önskan att bara komma bort till ett ställe 
som inte har så mycket pollen hela tiden. 
 
Som tur finns det antihistamin mot det mesta, 
det tar kanske inte bort alla symptomen 
men den hjälper att överleva den jobbigaste 
perioden av din allergi. 
 
Härmed vill vi presentera Pendelklubbens 
antihistamin; sammanhållning.  
 
Under årsmötet lyftes det en motion om att 
bara de som är på våra medlemsmöten ska få 
komma på middagarna, den avslogs och det 
var bra! 
 
Många kanske tycker att det är fel att de 
som kommer bara för middagen och inte har 
genomlevt en hel eftermiddag hundraelva val 
och tekniskt strul också ska äta, men ordet är 
just sammanhållning.  
 
Vi har någonting tillsammans som vi delar 
som inte bara är arbete eller det rent fackliga, 
att vi kan även umgås som goda kamrater 
och vänner. Yrke, åsikter, tro, ålder och kön 
spelar faktiskt ingen roll. Det är därför klubben 

har kunnat vinna strider, för det är lättare 
att hålla ihop och känna solidaritet med sina 
arbetskamrater och vänner än bara med 
kollegor. 
 
Många känner precis som jag att 
pollensäsongen aldrig tar slut så därför har jag 
tagit mig rollen som kulturansvarig på klubben 
för att på det sättet bjuda på lite antihistamin 
mot de värsta symtomen. 
 
Vi har nu i vår våra medlemsmöten både på 
land med middag efteråt och på båt med 
buffé, om du läser detta färskt efter att 
tidningspressarna spottat ut tidningen så kan 
du antagligen fortfarande anmäla dig. 
 
I sommar kommer vi att bjuda alla våra 
medlemmar på Gröna Lund, vi kommer att 
dela upp gångerna på minst fyra så att så 
många som möjligt har möjlighet att gå. 
 
I höst vore det också roligt att hitta på något i 
grupp för att motverka de värsta symptomen.
Kanske ska det vara en guidad tur på 
Långholmens fängelse/slottet/riksdag/något 
museum eller så kan vi anordna en jättestor 
picknic och spela boule efteråt. Eller vad sägs 
om att klä ut oss till Zombier och medverka i 
den årliga zombiewalken genom Stockholm. 
 
Jag behöver hjälp med förslag, skicka dem till 
pendeln.marta.aguirre@gmail.com 
 
För handen på hjärtat med eller utan pollen är 
ju svensk sommar och pendeltågstrafiken rätt 
hyfsade ändå. 
 
Marta Aguirre

Sommaren, härlig men fylld av pollen.

Pendelklubbens recept för att uthärda våren sommaren och arbetet.


