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s2 : Styrelsen

s8 : Bildklur

s3 : Alkoblås

s10 : Orsak/verkan

KLUBB 106 styrelse kan nås på flera
sätt. Framförallt via email och personlig kontakt.

s4 : Periodövertid

s11 : SJ Vibben

Email: seko.klubb106@gmail.com

s5 : Sjukskrivning

s12 : Skyddsinfo

s6 : Gokart

s14 : Reflektion

s8 : Visste du att

s16 : Turer T18

Vem som är med i styrelsen hittar
du på våra anslagstavlor samt på
www.facebook.com/lokfcst &
www.klubb106.se

Denna tidning vänder sig i första hand till er medlemmar men även förare på SJ i allmänhet. Den skrivs av infogruppen i den
lokala klubben. Som medlem är du välkommen att skicka in text eller förslag på vad som ska skrivas här i tidningen. Kontakta oss om du vill veta mer eller har något du vill publicera i tidningen. Vi är på ständig jakt efter bilder till tidningen!
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Skicka gärna mail: seko.klubb106@gmail.com
Gilla oss på facebook: SEKO Lokförarna SJ
Stockholm
Blogg: www.klubb106.se
Vi bemannar vår fackexpedition på 49an (Cst)
varje torsdag.

Vi lanserade nyligen vår blogg där all den senaste informationen finns tillgänglig. Vår idé
är att skapa något som påminner om pendelförarnas blogg där allt från protokoll till det
senaste numret av deras medlemstidning finns tillgänglig. Bloggen hittar du på:
www.klubb106.se
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Nu är turanmälan med alkoblåsen inledd
och vi har därför tagit fram lite riktlinjer
och förklaringar. Dessa Uppmaningar och
kommentarer är skrivna med kursiv stil.

SJ säger: Vid överliggning krävs ingen
inblåsning. Anmälningsknappen i TrAppen kan användas.
Vi har fått information om att OPSL hävdat annorlunda men den ovanstående
texten är det SJ själva gått ut med.

Inblåsning sker upp till en timme före
turstart och kan inte göras efter turstart,
kontakt med OPSL krävs för anmälan då.
Ingen tid ges som ersättning för tidig inblåsning. Föraren ska ge utrymme för att
vänta 5 minuter efter första inblåsning ifall
denna ej blir godkänd och ny måste göras.
Vi anser: Inblåsning före turstart bör inte
ske. Arbetsgivaren har inte rätt att kräva
att vi utför arbetsuppgifter på vår fritid.
Inget hinder verkar heller finnas för att
blåsa in efter turstart.

SJ menar: Vi får inte åka direkt till Hagalund eller Cst och blåsa/anmäla in oss
där efter turstart. Inblås-ning/anmälan ska
ske före turstart men får göras på annan
åkstation än den där turen börjar.
Vi anser: I och med denna regel finns
ingen vinst för den enskilde att åka direkt
varför vi föreslår att vi fortsättningsvis
följer turerna till punkt och pricka vad
gäller passresor som inleder turer. Vi har
försökt förklara för arbetsgivaren att detta
enbart leder till problem och irritation
samt ökad risk för förseningar som uppstår då vi får ökad risk för att fastna på ett
tåg vi passåker med, eller i en bilkö med
taxin. De har valt att helt ignorera detta
varför de får se och ta konsekvenserna.

SJ menar: Vid tillfällen då “stört läge”
uppstår eller där vi av olika anledningar
inte kan blåsa in oss så kommer SJ genom
OPSL att göra undantag som kan innebära att vi helt eller delvis behöver blåsa in
oss.
Vi anser: Specialfallen är godtyckliga och
SJ är i det här fallet väldigt flexibel då det
enbart gynnar SJ själva. Det är svårt för
oss att göra någon rekommendation då de
här specialfallen kan se ut lite hur som
helst. Det viktiga är att vi inte ska göra
något vi inte får betalt för.
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Under sommaren har de flesta nog märkt
av bristen på lokförare till våra tåg. Det
har lett till att man från planeringen i
många fall lagt ut mer tid än normal fulltid
på oss. Många långa turer i sträck för att få
ut maximalt med tid på varje arbetstagare.
Ibland upp till cirka fem timmar mer än
normal snittid på den aktuella arbetsperioden. En slags ofrivillig övertid. Under
de tre sommarmånaderna juni, juli och
augusti då vi har månadsavstämning är
lokförarbristen stor och därför kan det
vara bra att kolla upp hur mycket man
egentligen arbetat. Har SJ följt snittet på 7
timmar och 36 minuter per arbetsdag?
Ett enkelt sätt att se hur du legat till är att
kolla i din lönespecifikation. Där finns det
en post som kallas avstämningsövertid och
denna tid finns endast med om du har
tvingats arbeta mer än ditt normala snitt
för perioden.

Vill du kontrollera det en extra gång eller
räkna på hur du ligger till för att du oroar
dig över att du ligger högt i tid så går det
enkelt att kontrollera det med hjälp av
Xpider.
Gå först in i Xpider, under Turer finner
du Arkiv. Då kommer samtliga av dina
turer fram från mycket långt tillbaka och
du kan se datum, turnummer och arbetstid för varje tur. Vill du kolla upp till ex-
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empel augusti månad så letar du upp de
rätta datumen. Summera sedan tiden för
samtliga arbetsdagar. Fp, Fv, semester och
övrig tjänstledighet räknas inte in som
arbetsdagar. Däremot är F-dagar/0-dagar
arbetsdagar och ska räknas in i det totala
antalet arbetade dagar även om de har en
arbetstid på 0 timmar.
Dela sedan den sammanlagda tiden med
antalet arbetsdagar för att få ut din dagliga
snittid under perioden. Ligger den tid du
då får ut på mer än 7.36 timmar så innebär
det att du i så fall under augusti månad
arbetat extra.

Exempelvis: Ligger din snittid per dag
under augusti månad på 15 minuter över
7.36 (d.v.s. 7.51) och du arbetat 20 dagar
så blir det en total tid på 5 timmar (15
minuter*20 dagar) som din periodövertid
ligger på. Det är denna tid som bör dyka
upp i lönespecifikationen.
Direktiven är att upp till runt 5 timmar är
okej om än inte alltid uppskattat. Visar det

sig att du ligger mycket högre än så kan
det vara värt att höra av dig till oss på
Seko. Kanske är det så att du redan innan
avstämningsperioden är slut märker att du
ligger mycket högt i tid? Då är det värt att
höra av dig till planeringen. Kanske en
extra F-dag kan vara på sin plats?

Det har kommit till vår kännedom att inte
alla vet vad som gäller vid sjukskrivning.
Därför kan det vara på sin plats med en
påminnelse!
Vår uppfattning är att du behöver göra
två telefonsamtal. Det första när du sjukskriver dig, det andra när du friskskriver
dig (friskskrivningssamtalet kan ersättas
med klickande på länk). Du har ingen
skyldighet att ha på, eller svara i din tjänstetelefon när du är sjukskriven.
Det är helt frivilligt. Du måste alltså inte
svara när Previa efter några dagar ringer
upp dig för att fråga hur du mår.
Ett sjukskrivningssamtal går ofta till så att
sjuksköterskan du pratar med undrar på
vilket sätt du är sjuk, och när du tror att
du kommer att vara tillbaka i arbete. Varken Previa eller arbetsgivaren behöver
veta varför du är hemma sjuk, och du
har ingen skyldighet att svara på det.
Detta ska sjuksköterskorna på Previa veta
om, så om du säger att du inte vill uppge
orsak ska de godta det.
Anledningen till att de vill veta hur länge
du tror att du ska vara hemma torde vara
att underlätta för planeringen. Du kan
hugga till med något, men det är inte alltid
lätt att känna efter om sin friskhetsstatus
när man ligger hemma och hostar och

kräks. Och kanske framför allt inte om
sjukskrivningen uppkommit av psykosociala skäl. Hur som helst kan du säga ett
preliminärt datum, men du måste fortfarande friskskriva dig för att det ska räknas
som att du definitivt kommer tillbaka.
Medlemmar har berättat att de känner sig
stressade och tvingade att svara på dessa
frågor, trots att de egentligen inte alls vill
att SJ ska veta vad sjukfrånvaron beror på.
Att tänka på planeringen är kanske det
sista du vill göra om du är sjuk, särskilt
om sjukskrivningen beror på stress. Och
hur ska du med hög feber orka tänka på
när du kan börja jobba igen? Då kan det
vara skönt att veta att du faktiskt inte behöver ha ett svar på något av det.
Om du sedan friskskrivit dig och gått till
jobbet, men känner att det var ett misstag
och att du nog inte var riktigt frisk, är det
bra att känna till att du inte nödvändigtvis får en ny karensdag ifall du sjukskriver dig igen. I Spåra SJ kan vi läsa, under
§12, Sjuklön, Mom. 4.1, anmärkning 2 att:

”Ny sjukperiod som börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod
avslutats ska betraktas som fortsättning på
den tidigare sjukperioden”
Du ska dock ha i åtanke det som står i
§12, Mom. 3, att:
”Om sjukperioden är längre än sju dagar, ska
arbetstagaren styrka sjukdomen med läkarintyg,
som visar att arbetstagaren är oförmögen att
arbeta och som också anger sjukperiodens längd.”
Har du fler frågor som rör sjukskrivning?
Kontakta någon i styrelsen, eller ett
skyddsombud!
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minsta misstag och då försöka pressa sig
förbi.
Under hösten var en ny flygdag inplanerad. Tyvärr gjorde väder, låga moln och i
Storvik heltäckande molntäcke, att flygdagen fick ställas in. Som ersättning för detta
planerades en gokart-kväll i Stockholm.
Vi blev 7st tappra som samlades måndagen den 23 oktober och körde gokart.
Tävlingsandan var märkbar och vi inledde
med lite uppvärmning för att raskt gå över
till tidskval.
Efter lite genomgång med vår instruktör
så gjorde vi oss redo för den första av två
finalkörningar. Flygande start och alla i ett
långt pärlband bäddade för en rejäl fight
om förstaplatserna redan under det första
varvet.. Omkörningar var svårt så det
gällde att vara redo när den framför gjorde
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Efter de båda finalerna hade körts, varav
den andra gick i omvänd startordning, så
stod de tre som kommit bäst i båda finalerna på pallen. En klar seger blev det för
Trygg som legat i topp genom hela kvällen, kanske inte så oväntat med tanke på
vad han gör på sin fritid (tryggracing.se).
Plats 2 och 3 var det en desto hårdare
kamp om vilket också syntes på banan
med ett flertal omkörningar för att i nästa
kurva tappa tillbaka placeringen igen. Slutresultatet blev att Bergendahl kom tvåa
och Hedman trea.
Kvällen blev väldigt lyckad och det var
definitivt inte sista gången vi arrangerar en
gokart-tävling. Ny flygdag kommer antagligen planeras till våren.

Sveriges längsta tågresa är
tåg 91/92, Göteborg till
Luleå. Sträckan är 1277km
(~127 mil) och tar 16hr
41min

Bollnäs station får elbelysning 1890, Göteborg C. får
vänta ytterligare fyra år på
detta.

SJs första tåg avgick i december 1856 ifrån Göteborg C med slutdestination
Jonsered. Hastigheten var
30km/h.

Sveriges första fackförening,
“Begrafningskassa för konduktörer och packmästare
vid SJs första distrikt”, bildas 1886

Sverige blev först i världen
med att lagstifta om införande av normaltid.
1:a januari 1879 införs
svensk normaltid. Innan
skiljde det t.ex. 24 min
mellan Göteborg och
Stockholm.
Man beslöt att följa en
tidsmeridian som låg mitt
emellan dom båda städerna, och hade en tidsskillnad på 1 timme från
Greenwich. Denna meridian går nära Karlshamn,
Örebro och Östersund.
Det tog 15 år att besluta
om vilken tidräkning man
skulle gå efter. Det blev en
kompromiss, då varken
Stockholm eller Göteborg
ville ge efter (kan man
tänka sig!), då järnvägstid
följde Göteborgstid, vilket
ogillades i Stockholm.
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En del av dessa byggnader har du
kanske aldrig varit vid och andra ser
du varje dag men ofta är våra stationshus mycket vackra och arkitektoniskt påkostade.

Hur bra koll har du på
dessa byggnader intill
våra spår?
I vilka landskap finner
du dessa olika stationer? Ett av landskapen matchar två av bilderna.
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Ibland har vi oss själva att skylla för att
försämringar genomförs. Vi protesterade
inte tillräckligt högt, vi vägrade inte tillräckligt mycket. Vi gick med på saker i
tysthet, vi kanske inte ens märkte att det
var det vi gjorde.
I denna text ska vi ge ett tydligt exempel
på hur vi själva varit delaktiga i att driva
igenom försämringar på arbetsplatsen:
För några år sedan var det månadslistan
som gällde för alla som gick på grupp, och
veckolistan för de som gick på skubben.
Ville korttidsplanerarna ändra något efter
att månadslistan kommit ut, för den som
gick på grupp (fast lista), så skulle de kontakta personen i fråga. Samma sak gällde
efter att veckolistan lagts, för den som
gick på skubben. Turlistan som fanns på
intranätet var det som gällde för hur turerna skulle se ut, det var den som var förhandlad med facket.
Sedan fick vi TrAppen, ett arbetsverktyg
som de flesta nog tycker är fantastiskt.
Många blev mer benägna att kolla sina
turer i TrAppen istället för i turlistan på
intranätet - På grund av enkelhet och
TrAppens pedagogiska upplägg. Så sakteliga började detta missbrukas av SJ. Vi
kunde märka att turers innehåll ändrades
utan fackets insyn, och turer byttes ut i
TrAppen men meddelades inte på annat
sätt.
Några av oss accepterade inte detta, och
protesterade. Men vi var många som
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ibland ryckte på axlarna. Den nya turen
funkade väl okej, den påverkade inte våra
fritidsplaner. Man ville inte ställa till en
scen, ta en konflikt, vara besvärlig och
dyka upp till sin ordinarie turstart när den
nya turen hade en halvtimmes tidigare
intid. Usch så jobbigt sätt att starta arbetsdagen på. Så vi godtog turändringen utan
att gnälla mer än kanske litegrann i orderrummet till någon kollega. Nyckelordet
här är att alltför många av oss godtog
turändringen som faktiskt gjorts på felaktigt sätt.
En tid senare kom SJ med nya turändringsdirektiv. Nu skulle TrAppen gälla för
turändringar. För alla. För de som gick på
fast lista och för de som gick på skubb.
Ingen pardon. Månadslistan och veckolistan tappade i princip allt sitt värde, till
synes över en natt, och att planera sin
fritid skulle faktiskt kunna vara helt omöjligt. Klubben protesterade givetvis. Men
med så många som tidigare godtagit dessa
sena turändringar så var vår röst inte särskilt stark. Detta hände alltså inte över en
natt, nya regler kunde införas för att vi
själva smugit in dem.
Att samhället förändras, och därmed tekniken, det är såklart oundvikligt och
ingenting vi kan påverka. Men, vi KAN
påverka hur vi förhåller oss till ny teknik,
så att den blir till godo för oss istället för
tvärtom.
Om fem personer före dig har sagt att det
är okej att äta matlådan i hytten, hur lätt
blir det för dig att hävda att du verkligen
behöver ha din rast?
Om alla som kommit tillbaka från semestern åkt in tidigare till jobbet för att
hinna kolla mail, uppdatera och gå igenom

SJ-dokument, hur går det då när du hävdar att du vill ha tid för det?
Om dina kollegor före dig har gått med på
att på fritid beställa tjänsteresa, istället för
att arbetsgivaren gör det, vad får du för
svar när du säger att det inte är din arbetsuppgift?

När arbetsgivaren märker att det finns en
möjlighet att spara tid (alltså pengar) på
oss, så kommer de att anstränga sig för att
ta den möjligheten. Och om vi självmant
hjälper dem på vägen genom att stressa
oss förbi olika arbetsmoment (gångtider,
orderläsning, hyttbyten, tågvändningar) så
kommer vi själva att ha skapat en arbetsmiljö som vi i förlängningen inte mår bra
av. Därför är även de små sakerna vi gör,
som individer, viktiga för att behålla och
förbättra de villkor vi har på arbetsplatsen.
Vi måste själva våga ta de små konflikterna, hur ska vi annars kunna ta de stora?

· Är det bra att småspringa vid ett hytt·

byte för att vändningstiden förkortats?
Är det värt att själv lösa slarvet med
icke-bokade passresor genom att åka i
bakhytt, hoppa runt mellan lediga
platser eller boka resa på rasten =
fritid?

En generell påminnelse: Vi ska aldrig utföra arbetsuppgifter på vår fritid!
Kom ihåg, det är sådant som många gör
som får konsekvenser. Det betyder också
att vi faktiskt kan påverka saker till det
bättre, tillsammans.

–
Ha ovanstående exempel i åtanke och
fundera gärna över vad som pågår just nu,
i denna stund, och som skulle kunna leda
till negativ praxis. Alltså försämringar
längre fram.

· Är det klokt att gå med andan i halsen
·
·
·

för att hinna från pendeln i Ulriksdal
till spår 47?
Är det okej att ta ”rasten” på tåget för
att vara snäll mot opsl?
Är det fiffigt att ha på platstjänster i
jobbtelefonen när du klivit ut ur tåget?
Är det lämpligt att vi själva ska använda ledig tid åt att posta gamla telefoner och plattor?

SJ har kommit igång med sin nya fåsnabba-svar-från-anställda-app. Ambitionen kan tyckas vara god, att SJ vill kunna
göra en lägeskoll och få snabba svar från
fler anställda. Vi vill dock höja ett litet
varningens finger om vad utvärderingen
av svaren i en sådan app kan tänkas få för
konsekvenser, så att du tänker ett varv
extra innan du svarar, och över vad du
svarar.
För något år sedan skickade SJ ut en enkät
som handlade om arbetstider. I den fanns
ett antal frågor där svarsalternativen
ibland var ren pest eller kolera.
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Ungefär: Vill du helst sluta sent inför ledig
helg eller börja tidigt efter? Ja vad svarar
man på det? Inget av det, tack! Man kan
då få känslan att SJ letar efter var en försämring skulle göra minst ont, men likväl
vill man genomföra en försämring. Och
tänk dig då att flest personer på en sådan
fråga svarar att de hellre vill börja tidigt
efter ledig helg. Då går det utmärkt för SJ
att lägga fler jättetidiga turer efter lediga
helger, för det var ju det ni ville. Ni anställda ar ju svarat så! Saker vi säger kan
alltså vändas emot oss.
Svarsmöjligheterna i en sådan här app
tenderar att bli simpla och onyanserade,
utan möjlighet till vidareutveckling - En
vidareutveckling som skulle kunna fås på
exempelvis medarbetarsamtal eller APT,
om arbetsgivaren verkligen var intresserad
av att lyssna.

Det finns fortfarande en del frågetecken
kring alkoskåpen. En FAQ kommer att
sättas upp med instruktioner för hur maskinen används, vad som händer då alkohol detekteras, osv. Skiljeväggar sitter redan uppe tack vare att många hörde av sig
och önskade detta.

En annan nackdel kan bli att när arbetsgivaren väljer att fråga de anställda på det
här sättet, så riskerar fack och skyddsombud att hamna utanför. SJ rundar förtroendeorganisationerna. Och vad spelar det
för roll då? Jo, det finns en styrka i organisationerna, och den riskerar att urlakas.
Skyddsombuden arbetar för god och säker
arbetsmiljö, med stöd av lagar och avtal,
och det gör även de fackligt förtroendevalda i klubbarna. Man kan ha strategier
och frågor man driver, med stöd av dessa
lagar. För att arbetsplatsen ska bli så trygg
och säker som möjligt för alla. En ensam
anställd har varken den möjligheten eller
styrkan. Och vad händer när arbetsgivaren
lyckas sätta de fackliga organisationerna ur
spel? Jo då får vi en arbetsplats där själv är
bäste dräng och där skyddet mot försämringar blir mindre och mindre eftersom
arbetsgivaren helt kan slippa den lagliga
vägen att förhandla med facket eller hålla
skyddskommittéer.

Man kommer att ha en riktad väktarinsats
för att få bukt med de burkplockare som
kliver på våra avgående tjänstetåg. Tidpunkten är ”inom snar framtid”, vilket
tolkas som någon gång innan årsskiftet.
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Den 30:e oktober träffades skyddsombud,
fackförbund (Seko, ST, SACO) och arbetsgivare för att gå igenom synpunkter
och önskemål kring nästa års turlistor.
Utöver att lagar och avtal följs, tittar vi på
hur turerna är uppbyggda; att vi får ordentligt med rast och har möjlighet att
återhämta oss mellan varven, samt att de
inte är väldigt långa i onödan (vilket särskilt är i fokus vid nattarbete och överliggningar). Tyvärr kommer vissa turer alltid
att vara sämre som en följd av att de flesta
andra blir bra, och så är fallet även denna

gång – vår förhoppning är att dessa
”sämre” turer kan balanseras i gruppnycklarna. Parallellt pågår också ett arbete med
att få personalplanerarna att ta hänsyn till
detta vid övrig planering.

Sen appen Avvikelser skickades ut i våras
har rapporteringen ökat markant, vilket är
otroligt roligt att se. Dessvärre upplever
många att ärenden som skickas in hamnar
i ett svart hål; man får ingen återkoppling,
eller ärendet avslutas utan åtgärd.
Vi har påtalat problemet, både lokalt och
högre upp i organisationen, och någon
snabb lösning verkar inte finnas. Vi
skyddsombud försöker läsa rapporterna
med jämna mellanrum, men vi har begränsat med tid och saker faller mellan stolarna. Har du ett ärende som du upplever
som brådskande, eller du särskilt vill ha
återkoppling på, ta kontakt med din
gruppchef. Om du inte får svar, kontakta
ett skyddsombud.

Vid säkerhetsklargöring av enkel X2 ska
man ha 12 minuters klargörningstid, plus
5 minuters disptid. När fordon multipelkopplas tillkommer 5 minuter pga den
extra gångtiden. Tyvärr händer det att
man multar fordon utan att extra tid planeras in – det är viktigt att vi inte stressar
oss igenom momentet utan gör en korrekt
klargöring, även om det innebär att tåget
går sent.
Många har dessutom antytt att det i
Hagalund finns återkommande problem

med att dörrar lämnas öppna eller olåsta, t
ex i bakhytt. Dessvärre finns få rapporter
på detta vilket gör det svårt att trycka på i
frågan – skriv rapporter!

Vi skyddsombud undrar ifall du/ni har
råkat ut för att OPSL eller personalplaneringen i sent skede bytt turer eller ändrat
på turer? Hur har du då påverkats? Sker
det ofta eller regelbundet?
Skyddsombuden Stockholm/Hagalund
Daniel Wedberg, Cst
Olle Blomberg, Hgl
Olof Haraldson, Hgl

Avvikelserapporteringen verkar ha ökat
sedan appen för detta infördes. Bra! En
sak som är mindre bra är att rapporterna
ni skriver där inte kommer till oss i klubben. Ha därför för vana att alltid kopiera
texten och skicka den i ett mail till oss!
Rapporter (eller kanske ska vi kalla det
upplysningar?) till klubbstyrelsen är väldigt
viktiga för att vi ska kunna driva frågor,
både inom Seko på SJ (företagsfacket) och
gentemot arbetsgivaren. Det krävs underlag för att till exempel kunna hävda att
en tur ständigt och jämt spricker eller att
det är stora problem med förarstolarna.
Och eftersom facklig verksamhet ska
bygga på medlemmarna, så är det ju också
ni genom era åsikter som styr klubb
styrelsens arbete.
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Våren 2007, när jag läser att man söker
körlärare är det något som slår an. Något
som väcker min nyfikenhet. Jag börjar
fundera över hur mycket kunskap jag har
och hur man förmedlar den. När jag sedan
kommer fram till att jag kan ganska mycket om mitt jobb, så känner jag mig trygg.
Där jag har mina funderingar är om jag är
tillräckligt pedagogisk. Hur lär man någon
annan att köra tåg?
Jag antas till körlärarkursen och får, redan
dagen efter avslutad kurs, min första elev.
Här börjar en resa som varit lärorik, utmanande, givande och intressant i möten
med alla elever. Men också en resa där jag
med tiden börjar ifrågasätta upplägget, där
jag börjar fundera på hur SJ ser på mig
som körlärare, ifrågasätta värdet av mitt
engagemang.
Det positiva har varit att få dela med sig
av sina erfarenheter. Nu fanns här plötsligt någon att förmedla sina kunskaper till,
någon som lyssnade, någon som var intresserad, någon som ställde frågor. Det
har varit lärorikt att utmana sig själv vad
gäller upplägg och pedagogik. Att få känna
stolthet när eleverna lär sig mer och mer.
Att få vara den som uppmuntrar och stärker deras tro på sin egen förmåga.
Men jag är inte fulländad. Jag har frågor
och funderingar som jag vill bolla med
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någon. Men vem är någon? Vem finns där
för att svara på mina funderingar? Vem
finns där för att ge mig tips? Vem finns
där när jag behöver en ny infallsvinkel på
det jag försöker lära ut? Vem finns för att
hjälpa mig bena ut frågor om TTJ? Ingen
finns där. Under mina år som körlärare,
ringde jag, en enda gång, upp en instruktör med en fråga. Men jag tycker inte att
det är rätt att en instruktör ska behöva ta
sin fritid för att finnas till hands. Jag tycker det vore självklart att SJ har ett upplägg
för detta. Men tyvärr är man helt hänvisad
till sig själv. Detta ger ingen bra arbetsmiljö.
Jag har höga krav på mig själv. Jag vill
växa, jag vill utvecklas, jag vill bli en bättre
pedagog. Vad gör jag bra? Vad kan jag
förbättra? Vad ska jag tänka på? Jag framför på körlärarkurser och till produktionsledare att jag önskar ta del av elevernas ris
och ros, deras uppfattning om mig, vad
jag kan bli bättre på. Men det finns ingen
information. Jag vet inte vad jag gör bra
eller vad jag gör dåligt. Jag känner att jag
stampar på samma fläck, utan att gå
framåt. För mig blir detta ohållbart i längden.
En alldeles speciell händelse som följt mig
är när SJ beslutar att utbilda egna lokförare. Många kurser startar, med många
elever. Det var en spännande tid, där jag
åkte med eleverna i flera veckor. Det var
roligt att välkomna så många till SJ. Det
skulle bli spännande att få följa dem i fortsättningen. En stor drivkraft var att för-

medla hur givande och ansvarsfullt arbetet
på SJ var.
”Lokförarstolthet” var ett ledord. Engagemanget i dessa elever var starkt. Men mitt
i deras utbildning kommer det oväntade
beskedet att 20 av dem eventuellt kommer
att varslas. Med rätta är eleverna ledsna
och chockade. Även jag som körlärare
påverkas. Det lägger sig som en tung ridå
över oss alla. Förutsättningarna för eleverna ändras dock, och hotet om varsel tas
tillbaka. Men jag tror att vi är flera som
haft svårt att glömma denna händelse.
Detta är ett av de skeenden som gör det
svårare att fortsättningsvis förmedla en
positiv bild av SJ. När man inte längre kan
det, så bör man fundera på om man ska
fortsätta som körlärare.

Ur ovan nämnda klasser övningskörde c:a
18 elever med mig. Nio av dem har med
tiden valt att avsluta sin anställning på SJ.
Utan att exakt veta av vilken anledning de
valt att sluta, så undrar jag över SJ:s oförmåga att behålla sin personal. Om jag varit
körlärare till dessa nio elever, i genomsnitt
minst två veckor vardera, innebär det att
jag lagt ned 18 veckors engagemang för
ingenting. Mitt intresse och min energi för
dessa elever rinner helt enkelt ut i tomma
intet. Som körlärare är min tid bortkastad.
Samtliga dagar som jag hade en elev kom
jag tidigare till jobbet. För att tillsammans
med eleven gå igenom dagens pass i lugn
och ro. Att läsa och förstå körordern. Var
det något utmed färden vi behövde diskutera, titta i linjeboken, något att vara extra

uppmärksam på, något som varit annorlunda mot tidigare, vilken typ av fordon som skall köras, körteknik, bromsteknik, påverkan av väder, tågets uppehåll.
Detta för att ge mig och eleven en trygg
miljö. Från början reflekterar jag inte över
all extra tid jag lägger på att vara körlärare.
Men sakta går det upp för mig att faktiskt
tillbringar en del av min fritid på jobbet.
Jag tar upp ämnet på körlärarträffar utan
att få någon respons. Jag tar upp ämnet
med produktionsledare utan att få någon
respons. Jag funderar mycket över detta
faktum att jag arbetar utan betalning. När
åren går och ingen förändring sker, så
försöker jag dra ned på tiden jag spenderar med min elev innan arbetspassets början. Omgående visar det sig att stressituationer uppstår. En dag när jag och min elev
hade en del att gå igenom inför arbetspasset, så kommer vi sena till avbytet. Där
och då bestämmer jag mig för att sluta
som körlärare. Jag kan inte längre ge eleverna bra förutsättningar och en bra lärande miljö.
Det är praktiskt för företaget när man har
anställda som arbetar gratis. När åren går
så läggs timme på timme. Den sammanlagda tiden jag tillbringat med att arbeta
gratis uppgår troligen till flera veckors tid.
I sämsta fall, till månader. Jag har fått frågan om jag kan tänka mig att bli körlärare
igen. Jag svarar, att den dagen SJ betalar
mig för den tid jag lägger ned på eleverna,
så ska jag börja fundera.
Lokförare Marie Hillevidotter, Cst
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Vi har under en tid granskat SJs turer som
ska gälla under T18. Överlag ser det bra ut
och gångtid har införts på bortastation till
sist. En hel del turer innehåller dock
felaktigheter eller i vår mening onödiga
kvartstider/obetalda raster samt olämpligt
extraarbete efter till exempel tidiga överliggningar. Detta har vi förmedlat till SJ
med förväntan att det ska åtgärdas.
Alla parter är lokalt enade om att en stor
del av lokförarkåren i Hgl och Cst önskar
arbeta så. Vi fick historiskt bra respons på
vårt mailutskick i frågan och detsamma
gäller för den enkät som gruppcheferna
skickade ut. SJs tanke är att det i ett första
skede kan bli ett test med en begränsad
grupp. Klubben är positiv under rätt förutsättningar.
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Den 17:e november kommer det att vara
rikstäckande öppet hus för turer och grupper. På alla åkstationer med facklig representation och turlistegrupper är det tänkt
att någon ska finnas representerad för att ta
emot feedback samt visa turer och grupper.
Tanken är att du dessutom ska kunna
besöka detta öppna hus vart du än är i landet och ge feedback på dina egna turer/
grupper.
Som ett led i denna öppenhet kommer vi
att publicera turlistor såväl som gruppnycklar på vår blogg, ett öppet hus online.
Informationen kommer finnas tillgänglig
från och med 17:e november kl 09.00 på
http://www.klubb106.se/
Feedback online ges till vår klubbmail:
seko.klubb106@gmail.com

