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KLUBB 106 styrelse kan nås på flera sätt. 

Framförallt via email och personlig kon-

takt. 

Email: seko@klubb106.se 

Vem som är med i styrelsen hittar du på 

våra anslagstavlor samt på 

w w w . f a c e b o o k . c o m / l o k f c s t  & 

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 klub-

ben. 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! 

Foto: Sveriges Järnvägsmuseum, JVM KDAM04037 
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KLUBBSTYRELSEN 

Skicka gärna mail: seko@klubb106.se 

Gilla oss på facebook: SEKO Lokförarna SJ 
Stockholm 

Blogg: www.klubb106.se 

Vi bemannar vår fackexpedition på 49an (Cst) 
varje torsdag.  

mailto:seko@klubb106.se
http://www.klubb106.se
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VINTERKAOS 

Inför årets vinter var vi förberedda, det var i 
alla fall den bild som spreds på intranätet, i 
media och på arbetsplatsträffar i olika for-
mer. Vad vi var förberedda på är lite oklart 
och vad dessa förberedelser faktiskt var blir 
än mer grumligt när vi tittar i backspegeln. I 
Stockholmsregionen var vintern någorlunda 
snäll i år och några större haverier med in-
frastrukturen behövde vi inte genomlida. 
Överlag har den här vintern, om än ej över 
riktigt ännu, varit en bra vinter på järnvägen. 

Några dagar sticker dock ut och dessa dagar 
blev droppen som fick bägaren att rinna 
över för SJ. Hårt väder framförallt i Norr-
land skapade stora bekymmer med fordo-
nen. Det bristande underhållet vi kunnat se 
en tid gjorde sig tydligt påmind även på de 
fordon som upplevde ”mild vinter” här nere 
i söder. Det är helt enkelt så att vinter, även 
när den är normal, ger ett ökat behov av 
omvård för våra fordon och detta ingick 
bevisligen inte i några förberedelser för 
inom loppet av några dagar kördes ett stort 
antal fordon sönder och akut fordonsbrist 
uppstod. 

Fordonsbrist är dock normalläget på SJ och 
har varit det de senaste åren, trots det verkar 
inget göras för att ge ökat utrymme för un-
derhåll och marginaler. Det börjar bli dags 
för den som beslutar om SJs trafik att ta sitt 
ansvar och minska trafiken så att den är 
proportionerlig mot fordonsflottan. Det 
kanske får bli nästa års vinterförberedelser, 
eller kanske redan nu inför sommarförbere-
delserna. 

 
 
 
 

ATT KÖRA MED  
BEGRÄNSAD  

LINJEKÄNNEDOM 
 

“Det är ju samma spårvidd, vad är proble-
met?” 
 Så har förare bemötts när de har sagt att de 
saknar linjekännedom eller känner sig osäkra 
på en eller flera sträckor. Kom ihåg att det 
är du som förare som alltid har huvudansva-
ret för tågets säkra framförande och ansva-
ret för att du är underrättad med den fakta 
som krävs för att agera korrekt i olika situat-
ioner. Detta innefattar bl.a. att ha läst linje-
boken samt vara medveten om trafikerings-
system, antal spår, stopplatser osv.  
Det finns även vissa särfall där det inte är 
tillåtet att framföra ett fordon trots att du 
har begränsad linjekännedom - Citybanan i 
Stockholm är ett sådant ställe (det kan vara 
värt att tänka på inför sommarens Geting-
midjan. Begär linjekännedom hos din perso-
nalplanerare!)  
  
“Du har ju kört där förr”  
Bara för att du en gång har haft normal lin-
jekännedom på en sträcka så betyder inte 
det att du automatiskt alltid har det. Känner 
du själv att du inte har tillräcklig koll så bör 
du, efter egen bedömning, rapportera det till 
din arbetsledning.  
  
SJ försöker lösa bristen på linjekännedom 
med så kallade “linjevideos”. I dokument 
“Linjekännedom - anvisning för förare” så 
informerar SJ att en förare kan nå normal 
linjekännedom på tre sätt (efter att först ha 
studerat linjeboken):  
 
Under medåkning  
Efter att ha kört själv  
Studerat sträckan i en godkänd linjevideo-
film  
Att uppnå en normal linjekännedom ge-
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nom att sitta och stirra på en skärm i några 
timmar är ingenting som vi i Seko Lok fö-
respråkar. SJ sparar både tid och pengar på 
detta, men det går inte att jämföra med 
verkligheten. Flera förare säger att de 
“stänger av” efter ett litet tag, vilket vi för-
står. Det är så mycket som inte går att få 
med på video, t.ex. omgivningen, broms-
punkter eller lutningen på banan.   
 Som avrundning så vill vi passa på att ta 
upp SJ:s tidigare nämnda dokument, SJF 
015.5.1, punkt 7.  
Om det uppkommer en händelse, t.ex. 
plötslig omledning, och du ska använda dig 
av begränsad linjekännedom så bestämmer 
du själv hur mycket tid du behöver för att 
läsa in dig på linjeboken. Det är en rättig-
het, men även en skyldighet, att ta den tid som 
behövs. Känner du även att du vill hålla en 
lägre hastighet än vad tidtabellen är gjort 
för så gäller samma sak där. Resulterar det i 
att tåget blir sent - må så vara. Säkerheten 
främst!  
 

RAPID HAR SPÅRAT 

UR 

Igår kom nyheten att driftsättningen av 
IVU/RAPID skjuts fram på obestämd tid. 
Föga förvånande för de med lite inblick i 
projektet. Åren har minst sagt passerat detta 
projekt och det börjar bli hög tid att fundera 
på om det är värt det. För mycket tid och 
arbete har lagts ned på detta utan att något 
vettigt resultat kommit ut av det. Det spelar 
ingen roll hur många milstolpar som passe-
rats när inte programmet är i produktion 
ännu. Det ska dessutom tilläggas att verkty-
get, eller snarare det SJ tänkt sig använda det 
till, inte välkomnas av personalen vilket för 
en medveten ledningen borde vara skäl nog 
att lägga ner projektet i dess nuvarande 
form. 

Många stora aktörer återfinns på IVUs hem-
sida så SJ är långt ifrån ensamma om att 
använda detta program. På frågan om varför 
just SJ valt att köpa detta system ges många 
olika glidande svar såsom att ingen annan 
använder RPS (varför nu det skulle vara en 
vettig orsak, ingen annan använder X2 heller 
men den är värd att lägga miljarder på för att 
utveckla och renovera) och vid jämförelse 
med de andra operatörer som listas på hem-
sidan ges svaret att de inte går att jämföra 
med SJ. Dessvärre stod SJ redan med på den 
där listan genom Stockholmståg och de lär-
domar som fåtts där borde rimligtvis förts 
vidare till moderbolaget. Men SJ vill gå sin 
egen väg, på gott och ont. 

Att inte bara köpa programmet och använda 
det som någon annan operatör, exempelvis 
SJs tyska motsvarighet DB som också åter-
finns på listan, vore kanske för enkelt. Var-
för anpassa ditt arbetssätt när du kan tvinga 
alla andra att anpassa sig till dig? Problemet i 
det här fallet är att SJ per definition är en 
ganska liten operatör jämfört med en gigant 
som DB. Det är dags att släppa jakten på 

fjädern i hatten nu och helt enkelt acceptera 
att ibland är den enkla vägen den bästa. 

Vår uppmaning till SJ är att projektet 

KDAE13900 – ”Urspårning i Simeå utanför Bollnäs.” 
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med ”framtidens planering” nu skrotas, 
att IVU används på samma sätt som 
Stockholmståg använde det (fast lista 
med mera..) och som programmet är 
tänkt att användas i sin grundform istäl-
let för att lägga tid på att försöka ändra 
det till sitt eget utan att lyckas. 

Priset personalen fått betala för detta fiasko 
är stort, dels har vi fått scheman som är allt 
annat än inspirerande och genomtänkta ef-
tersom det i sent läge bestämdes att vi trots 
allt skulle fortsätta som förr ett tag till. Dess-
utom har oro och olust vuxit fram ute på 
tågen inför den ovissa framtiden vilket nega-
tivt påverkat personalens psykiskosociala 
arbetsmiljö. Framförallt har känslan av att 
SJs ledning och chefer skiter i oss vuxit fram 
vilket är katastrof. 

En känd företagsledare ska ha sagt: ”Clients do not 
come first. Employees come first. If you take care of 
your employees, they will take care of the clients.” 

 

NYTT KLIMAT 

ELLER BARA EN 

ENGÅNGSFÖRETEELSE? 

Den 11/2 deltog vi i årets första lokala tvis-
teförhandling med SJ för brott mot kollek-
tivavtalet och det var från fackligt perspektiv 
en framgångsrik förhandling. Den resulte-
rade nämligen i att vi fick det skadestånd vi 
begärde, helt utan prutande från arbetsgiva-
rens håll, och dessutom fick den enskilde 
medlemmen som drabbades också en kom-
pensation.   
   Vi kan därför nu konstatera att vi, efter 
drygt två passerade månader av detta år, 
har fått in mer pengar från skadestånd 
för kollektivavtalsbrott till klubbkassan 
än under hela förra året. Detta beror inte 

på att det inte förekom några kollektivavtals-
brott under förra året utan berodde på ett 
motstånd från arbetsgivaren att betala rim-
liga skadestånd för brotten.  
   Klubbstyrelsen är mycket tillfreds, med 
starten på året ur förhandlingsperspektiv 
och hoppas verkligen att detta är ett 
trendbrott.  
Antingen så hade de fackliga företrädarna 
som deltog i förhandlingen slipat till sig, eller 
så har arbetsgivaren äntligen kommit till 
insikt att det lönar sig i längden att ha en god 
relation med oss arbetstagare både på indivi-
duell och organisationsnivå. Låt oss hoppas 
att klimatet för lokala förhandlingar fortsät-
ter på detta vis och att dialog och inriktning 
på lösningar som gagnar alla är huvudsakliga 
fokus istället för kortsiktigt ekonomisk snål-

het.  
 

SEMESTER-
FÖRHANDLING 

 

Den 22a februari var vi på förhandling gäl-
lande semestervalet. Statistiken främst för 
Hgl såg okej ut med många som fått sitt 
första val. För Cst var den siffran lägre. En 
hel del förare har inte fått sina förstaval på 
grund av att man sökt semester i anslutning 
till sin jobbhelg vilket vi definitivt är kritiska 
till. Statistiken var dessutom direkt missvi-
sande eftersom man valt att bortse från de 
som sökt mot ”fel” helg. Alltså ej räknat 
med dessa sökningar alls i statistiken. Utifrån 
SJs perspektiv har man t. ex. sett det som att 
du fått ditt första alternativ även om ditt 
första alternativ var sökt mot ”fel” helg och 
du därför de facto fick ditt andra alternativ.   
Frågan om semesterns längd var också en 
fråga som diskuterades. Minst tre samman-
hängande veckor säger avtalet men en del 
har medvetet önskat en större spridning och 
färre veckor i sträck.   
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En hel del veckor har köpts ut av SJ för i 
år och i nuläget har vi inte hört något om 
extra ersättning likt de 1400 kr per dag 
som låg 2018. Det återstår att se hur 
personaltillgången kommer att se ut 
närmre inpå. Förhandlingen mellan oss 
och SJ slutade dock i oenighet.  
 

ÅKA TÅG ÄR DET 
NYA SVARTA - SE-

MESTERTIPS 

Trycket på tågtrafik ut i Europa och 
övriga världen ökar då alltfler inser det 
ohållbara i att ohämmat flyga kors och 
tvärs i världen. För mig är det självklart 
att stanna på marken i möjligaste mån. 
Folk resande kommer emellertid fort-
sätta och då är det vettigt att man försö-
ker resa på ett så hållbart sätt som det 
bara går. Att vissa tåg går på diesel, eller 
kolproducerad elkraft är inte argument 
för att skippa det mest klimatsmarta 
resandet, men det kommer att bli alltmer 
ovanligt. Ska man åka inom Europa så är 
tåg det transportsätt som är rimligt och 
mest hållbart (om man inte väljer att 
enbart cykla eller gå vill säga).  
 
Hur gör man för att ta sig ut i Europa 
med tåg då? Det är ju dessvärre fortfa-
rande ont om resebolag som säljer char-
terresor med tåg eller andra fullständiga 
paketlösningar så man får ofta klippa 
och klistra lite själv, men det är bara en 
tidsfråga innan alternativen börjar poppa 
upp. Tills vidare kan man använda sig av 
appen “Trainline Europe" eller gå med i 
Facebook-gruppen “Tågsemester” där 
vana tågresenärer delar med sig av kun-
skap, erfarenheter och värdefulla tips.  

Jag ska själv här nedan tipsa om hur man 
kan göra för att ta sig till Wien från 
Stockholm på ett relativt smidigt sätt.  
 
Börja med att köpa biljett till Köpen-
hamn från Stockholm, förslagsvis via SJ-
appen eller sj.se. Om du har privatrese-
kort så blir det ju ingen jättekostnad. 
Från Köpenhamn öppnar sedan möjlig-
heterna upp sig ännu mer för att ta sig ut 
i Europa. Gå in på oebb.at (ÖBB är det 
österrikiska statsägda järnvägsbolaget) 
och skriv in Köpenhamn till Wien i 
sökrutorna. ÖBB:s hemsida har en tysk 
och en engelsk version om man går in 
via dator, på telefonen verkar det 
dessvärre endast vara på tyska än så 
länge.  
Det finns olika varianter att ta sig, men 
det smidigaste enligt undertecknad är att 
ta tåget 15.35 från Köpenhamn med 
byte till Nightjet-tåg i Hamburg. Då är 
man framme 08.27 i Wien.  
Ombord på tåget serveras en enklare 
frukost en timme innan ankomst ungefär 
bestående av kaffe/te/choklad samt en-
två semmeln samt sylt och smör.  
Kom bara ihåg att kryssa i boxen för 
platsreservation mellan Köpenhamn och 

Hamburg och kom ihåg att det inte hel-
ler finns någon bistro ombord på detta 
tåg. Än så länge åker tåget med färjan 
över Fehmarn bält (Rødby-Puttgarden) 
och då kan man gå av och köpa sig nåt 
ätbart, men snart kommer tågen istället 
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gå över Jylland ner till Tyskland och då 
kommer det inte finnas någonstans längs 
vägen att införskaffa något att tugga på.  
2026 ska tunneln under Fehmarn bält vara 
färdig och då kommer Danmark ta det 
stora moderna klivet ändå in i 1900-talet 
och faktiskt köra tåg på elektrifierad järn-
väg...  
Det kan också vara något skönare att välja 
sovvagnskupé än att ta liggvagnskupé 
ombord på Nightjet-tågen från Hamburg 
då kupéerna blir rejält varma när 6 perso-
ner ska trängas på det begränsade utrym-
met. Om man väljer alla budgetalternativ 

kan man dock komma undan för 71€ från 
Köpenhamn-Wien vilket ju får anses vara 
ganska överkomligt. Vill man ta cykeln 
med sig så går det utmärkt hela vägen, bil 
går också att ta med sig på tåget från 
Hamburg, men då måste man köra bilen 
dit ner först.  
Om man inte vill göra hela resan från 
Stockholm till Wien i ett svep så kan man 
såklart ta en natt och sedan en dag i Kö-
penhamn eller i Hamburg innan man fort-
sätter resan, vilket ju är trevligt då båda 
dessa städer är mycket värda besök.   
 
Att ta tåget ner i Europa tar visserligen lite 
längre tid än att flyga, och på grund av de 
fullkomligt befängda subventionerna som 
flygbranschen fortfarande åtnjuter 
(momsbefriande, obeskattat bränsle, sub-
ventionerade flygplatser mm.) så kan det 
också ibland vara snäppet dyrare att ta 
tåget, men det finns samtidigt så många 
vinster som man gör. Dels för sitt sam-
vete - att slippa känna ångesten över att 
man bidragit till utspyendet av mängder 
av koldioxid och vattenånga på hög höjd 
är värt mycket enligt undertecknad, dels så 
upplever man så mycket mer under en 
längre tågresa än vad man gör då man 
enbart ser insidan på en flygplats. Att 
spendera en hel dag åt att checka in ba-

gage, gå igenom säkerhetskontroller och 
sedan sitta och vänta i timmar vid sin gate 
eller i något svindyrt flygplatscafé där 
ägarna är mycket medvetna om att man 
inte har någon annanstans att införskaffa 
sin fika så att de gladeligen kan ta 60-70 
kronor för en kopp vanligt kaffe eller te 

utan att skämmas. Med tåget får man istäl-
let se Europa susa förbi utanför fönstret, 
besöka tågstationer, höra flera språk, 
kanske gå utanför och uppleva en stads-
kärna och insupa lite europeisk historia 
och nutid under några timmars bytestid. 
Tågresa ut i Europa är som sagt det nya 
svarta, men om du ska ut och resa med 
tåg i sommar så bör du se till att boka 
snarast för trycket är hårt!  
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KORSORDSKLUR 
Lyckas du klura ut vilka ord som gömmer 

sig i detta korsord? Numren är kopplade 

till ´ledtrådarna på nästa sida. 
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Vågrätt 
 

1. 1382 & 2001 
2.  Kan lite glad göra 
3. Brådskande 
4. Märsta 
5. Ger skäligen bättre betalt 
6. En slö en 
7. Inte alldeles 
8. Åk 
9. Litet prefix 
10. Får vi vid brist på bangård 
11. Ett slags flygfä 
12. Är du en i tågtrafikens hjul 
13. Gärna mer för mödan 
14. Mäts i promille 
15. Minst men inte färst 
16. Nalla i Ångermanland 
17. Värmlandsbanegräns 
18. Blir lätt rutan vid Arlanda 
19. Vid sådan kan det bli nödfalls-
övertid. 
20. Uppskjutet SJ-projekt 
21. I regel tre varannan vecka 
22. Kan man väl säga att vi kör 
23. Finns på järnvägshjulet 
24. Bästa spåret i Hgl? 
25. Tät vildvuxen svepande 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lodrätt 
 

11. Snart för hela EU 
13. När du läser det här 
15. Nötsnack 
23. Likt en fågel vill SJ förhopp-
ningsvis ha sina anställda. 
27. Ända ut i... 
28. Franskt företag inom tåg 
29. Kvinnonamn 
30. Ansvarig vid växling 
31. Buffertfett 
32. Nya tåg 
33. Stopp från SO 
34. Banan Jn—Flb 
35. Flockas lätt på spåren 
36. Å 
37. 3333 
38. Finns över bangården i växlings-
föreskrifter 
39. Arbetsplatsträff light 
40. Start  
41. Boråsbo 
42. Välljud 
43. Bokstav lik ingenting 
44. Ökänd backe öster om Falun 
45. Slutstation för Lennakatten 
46. Trästad samt träd 
47. Ger ström mest under sommaren 
48. Batteri 
49. Lönlös 
50. Bra med långa i X40 
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Inför vårens viktiga 
val till EU-
parlamentet 

 
Den 26/5 är det återigen dags att gå till valur-
norna och utnyttja sin demokratiska rättighet. 
Anledningen är att vi detta datum ska välja 
vilka personer och partier som ska företräda 
oss i EU-parlamentet, dvs. ett av EUs tre vik-
tiga organ för lagstiftning (tillsammans med 
EU-kommissionen och ministerrådet). Tradit-
ionellt så är valdeltagandet i valet till EU-
parlamentet lägre i Sverige i allmänhet och 
bland LO-medlemmar i synnerhet än i riskdags
-, landstings- och kommunalvalen. Högst är 
valdeltagandet bland de som är SACO-
anslutna (drygt 75 % i förra valet) näst högst är 
det bland TCO-medlemmar (ca 58 %) medan 
LO-medlemmar röstar i förtvivlat låg grad 
(endast 39 %). Gissningsvis är detta inte ett 
sverigeunikt mönster. Det är alltså nästan dub-
belt så högt valdeltagande bland SACO-
anslutna jämfört med LO-anslutna och givet-
vis påverkar detta mönster också vilka frågor 
som hamnar i fokus i parlamentet, i kommiss-
ionen och sedermera i rådet eftersom de valda 
ska företräda sina väljare. Det är knappast 
arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljö, lönebildning, 
partsmodellen, jämlikhet och annat som påver-
kar arbetares vardag, som hamnar högst upp 
på dagordningen om inte folk från arbetarrö-

relsen röstar på partier och personer som före-
träder dem.  EU-skepsisen är generellt sett 
större bland de som räknas till arbetare, vilket 
merparten av LO-kollektivet gör, vilket är fullt 
förståeligt. EU är bildat på nyliberala grunder, 
och är en ekonomisk och synnerligen kapital-
istisk konstruktion där exempelvis arbetsrätts-
liga frågor, jämlikhet och rättvisa samt mil-
jöfrågor stod långt ner i prio-ordningen vid 
bildandet (klimatfrågan existerade ju inte ens 
då). EU utgör en centralisering av viss politisk 
och ekonomisk makt och det finns såklart 
även mycket annat att klaga på och kritisera. 
Det finns dock ett stort men. Det går att på-
verka EU genom sin röstsedel, det går nämli-
gen att göra enorm skillnad som enskild parla-
mentariker. Om man exempelvis har en tydlig 
profilfråga som man brinner för och kan 
mycket om, så kan en ensam person få väldigt 
stort genomslag och gehör för sin ståndpunkt 
och påverka lagstiftning i många länder. EU 
spelar numera en otroligt viktig roll när det 
gäller exempelvis klimat- och miljöfrågorna då 
dessa i många fall kräver internationella över-
enskommelser och riktlinjer. Dessutom har 
EU stor påverkan på järnvägarnas och järn-
vägsbolagens villkor och förutsättningar och 
det är i allt högre grad så att EU påverkar även 
det arbetsrättsliga området vilket vi inte får 
glömma bort då vi röstar.  
Att inte gå och rösta, för att man tycker att EU 
är en dålig konstruktion, är såklart ens rättig-
het, men det är också en mindre lyckad metod 
för att visa sin ståndpunkt, eftersom EU nu 
finns och knappast kommer att läggas ner i 
brådrasket åtminstone. Vi ser också nu i sam-
band med Brexit hur knepigt det är att faktiskt 
gå ur EU utan att i så fall på förhand ha en 
ordentligt utformad och mycket omfattande 
plan för det åtminstone. Europa kommer att 
rösta för att utforma parlamentet, vare sig vi 
vill det eller ej, och det enda ens “röstskolk” 
resulterar i är att högerpopulister, fascister och 
diverse andra fackfientliga partier som står till 
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höger i politiken får större makt och infly-
tande. Dvs. de som företräder näringslivet och 
arbetsgivarna. Det är de sistnämnda som vin-
ner mest på arbetares soffliggande. Och vad 
händer då om näringslivet och arbetsgivarna är 
de som gynnas? Jo, klyftorna ökar ofrånkom-
ligt ännu mer i samhället mellan de som har 
mest resurser och tillgångar och de som har 
minst, och mellan de som har makten och de 
som saknar sådan. Fackliga rättigheter, arbets-
miljöarbete och en rättvis klimatpolitik samt 
rättvisare fördelning av resurser blir politiskt 
ointressant. Visst kan man välja att se det som 
att vi som ju faktiskt är relativt priviligierade 
och har det ganska bra och kanske t.o.m. har 
en möjlighet som individer att få det marginellt 
bättre med en individualistisk högerpolitik 
åtminstone kortsiktigt här och nu, men är det 
rimligt att enbart ha en egoistisk ingång då 

man röstar i ett val? Och vad sker på sikt då 
sociala, ekonomiska och maktmässiga klyftor 
blir större och större? Givetvis kan man inte 
bortse helt från det som är här och nu då man 
röstar, men man måste samtidigt kunna hålla 
det långsiktiga i huvudet. Fackliga frågor på 
europeisk nivå är extremt viktiga då det exem-
pelvis handlar om att motverka lönedumpning 
då utländsk arbetskraft används, i Sverige ska 
svenska kollektivvatal gälla och man ska få 
minst svensk lön. Det måste också bli någon 
ordning på utnyttjandet av östeuropeiska 
chaufförer och deras lastbilar som fyller och 

sliter på våra vägar och också styra över mer 
av den trafiken på järnväg istället av miljö- och 
klimatskäl. Dessutom pågår en boom gällande 
gränsöverskridande persontrafik på järnvägen, 
nattågstrafik i Europa vilket såklart är jättepo-
sitivt för vår ställning på arbetsmarknaden och 
arbetstillfällen, men det är då viktigt att det 
finns folk på plats i Bryssel som kan arbets-
rättsliga frågor och som kan företräda våra 
perspektiv och inte enbart de som vill tjäna 
pengar.   
Det finns några kandidater med en tydlig fack-
lig-politisk profil men de är tyvärr inte så 
många. Här följer ett par som står högt upp på 
sina respektive partiers listor:  
 
 
LO:s egna socialdemokratiska kandidat 
heter Johan Danielsson (tvåa på sossarnas 
lista), idag utredare på LO med fokus på 
europeisk facklig-politisk samverkan bl.a. Han 
är utsedd av LO som kandidat för att slåss för 
arbetsrättsliga frågor i EU eftersom det är hans 
expertområde. Han är såklart ett alternativ 
man kan rösta på om man vill att fackliga rät-
tigheter, arbetsrättsfrågor och arbetsmiljöfrå-
gor ska hamna i fokus, han har stor erfarenhet 
av frågorna och driver hårt parollen att 
svenska löner och kollektivavtal ska gälla i 
Sverige. Det finns också andra alternativ för 
den som tycker att arbetsmiljö och arbetsrätt 
är viktiga frågor i EU-valet såsom :  
 
Ana Süssner Rubin, vänsterpartiets andra-
namn och distriktsordförande för V i Skåne. 
Hon är arbetsrättsjurist och facklig ombuds-
man på vårdförbundet och mycket kunnig i 
fackliga frågor. Dessutom är hon en stark EU-
kritiker som vill hålla det vänsterpartistiska 
utträdeskravet vid liv.  
 
De som presenteras här ovan är alltså tydligt 
facklig-politiskt profilerade kandidater. Att det 
endast är röda kandidater är inte konstigt alls 
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då det alltid har varit, är och förblir vänsterori-
enterade partier som är arbetarrörelsens och de 
fackliga organisationernas politiska gren. Man 
kan såklart ha andra profilfrågor och prioritera 
annat då man bestämmer sig för hur man ska 
rösta, men om man vill att fackliga frågor, mot-
verkande av lönedumpning och rättvisefrågor 
ska stå i fokus i EU så är ovan nämnda kandi-
dater de som med största sannolikhet är bäst 
lämpade att driva på för förbättringar på dessa 
områden.  
 
Övriga partier har i toppen av sina listor män-
niskor med helt andra fokusområden än ord-
ning och reda på den europeiska arbetsmark-
naden utifrån ett fackligt perspektiv och/eller 
rättvisefrågor för arbetstagare.   
 
Centerpartiets översta namn på listan som 
engagerat sig i arbetsmarknadsfrågor är Emma 
Wiesner (nummer tre på listan). Hon har 
arbetat för Svenskt Näringsliv på EU-nivå 
vilket knappast gör henne till en facklig dröm-
kandidat. Övriga toppkandidater har andra 
fokusområden.  
 
Liberalernas lista toppas med största sannolik-
het av Said Abdu (då Cecilia Wikström, deras 
tidigare förstanamn nyss tvingats bort pga. att 

det anses föreligga risk för intressekonflikter). 
Abdu är Liberalernas arbetsmarknadspolitiska 
talesperson. Han är en person som står betyd-
ligt närmare Almega och andra arbetsgivaror-
ganisationer än de fackliga organisationerna 
vilket såklart påverkar hans eventuella arbete i 
EU-parlamentet (Positivt är dock att Liberaler-
na tillsvidare har ställt sig bakom den sk. 
“Sociala pelaren” i EU då det fortfarande finns 
enstaka socialliberaler kvar i partiet).  
 
Sverigedemokraternas lista toppas av nuva-
rande parlamentarikern Peter Lundgren som 
visserligen någon gång nämnt att han vill 
stoppa utnyttjandet av lastbilar och chaufförer 
från öst exempelvis, men som inte har lyft ett 
finger i frågan under de gångna fyra åren. Sveri-
gedemokraterna måste ju dessutom hålla sig väl 
med sina gruppkamrater i parlamentet. Nu har 
SD dessutom bytt partigrupp till en synnerligen 
näringslivsstöttande grupp (ECR) där det 
polska regeringspartiet “Lag och rättvisa” 
med största sannolikhet kommer att utgöra 
största parti då Brexit är genomförd. “Lag och 
rättvisa” är högljudda och starka motståndare 
till något som kan försvåra deras egna medbor-
gares möjligheter att sälja sin arbetskraft billi-
gare så gruppen ECR kommer aldrig någonsin 
att rösta för stärkta fackliga rättigheter för nå-
gon. SD:s andranamn är den hårt högerprofile-
rade ekonomen Jessica Stegrud som knapp-
ast heller är en facklig förkämpe utan sna-
rare raka motsatsen.  
 
Moderaternas första arbetsmarknadspolitiskt 
intressanta namn är deras tvåa på listan, Jessica 
Polfjärd. En direkt fackfientlig person som 
mot-sätter sig idén med den “Sociala pelaren” 
och som har varit tydlig med att hon vill för-
ändra maktförhållanden på arbetsmark-
naden till arbetsgivarnas fördel både i Sve-
rige och annorstädes.  
 
Miljöpartiet har ingen person i toppen av sin 
lista med tydlig arbetsmarknadspolitisk prägel 
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men heller ingen som har profilerat sig som 
motståndare till fackliga framsteg och en 
stärkt arbetsrätt. De förefaller satsa hårdare 
på en ännu tydligare klimat- och hållbar-
hetsprofil genom Per Holmgren och Alice 
Bah Kuhnke och lämnar snarare arbets-
marknadsfrågor åt andra partier i detta EU-
val.  
 
Kristdemokraternas lista toppas av tvåan 
David Lega, tidigare elitidrottare som idag 
är kommunal politiker i Göteborg. Visserli-
gen är Lega engagerad när det gäller att till-
gänglighetsanpassa arbetsplatser vilket är 
bra (han har själv en funktionsnedsättning 
och är rullstolsburen), men någon facklig 
profil eller arbetsmarknadsprofil i övrigt har 
han inte. Etta på listan är den i sociala me-
dier mycket aktiva och aggressiva Sara 
Skyttedal. Skyttedal kallade Jan Björklund 
och Annie Lööf för Quislingar och kom med 
förtäckta hot som “vi glömmer aldrig” i sam-
band med den svenska regeringsbildningen 
bl.a. och har i flera andra sammanhang uttalat 
sig eller agerat på ett sätt som gör att man 
funderar över hur det är ställt med det 
politiska omdömet. Nåväl, personer med så 
tveksamt omdöme och förstånd angående 
hur man bör uttrycka sig om politiska mot-
ståndare behöver knappast kommenteras mer 
utan vi nöjer oss med att konstatera att 
några fackliga företrädare ej återfinns i 
toppen av KD:s lista.  
 
F! har inte heller de någon stark arbetsmark-
nadsprägel på sina toppkandidater och ligger 
i skrivande stund långt ifrån spärren för att få 
behålla sitt nuvarande mandat i parlamentet. 
Soraya Post som toppar listan är profilerad 
på områden som mänskliga rättigheter 
och migration i första hand, där arbetsmark-
nad såklart är en del, men någon facklig-
politisk profil saknas på F!:s EU-lista.  
 

Slutligen slänger vi in det nystartade Par-
tiet Vändpunkt här också. Partiet som 
startats av avhoppade Miljöpartister som 
inte anser att moderpartiet varit tillräckligt 
radikala på klimatområdet och att Mp i 
praktiken har glömt bort vissa delar av de 
politiska fundamenten som partiet skulle 
vila på gällande solidaritet med utsatta 
grupper. Etta på deras lista är den 
vänsterorienterade nationalekonomen 
och klimataktivisten Kitty Ehn som 
bland annat varit aktiv skribent för Da-
gens Arena. Hon har inte haft någon tyd-
lig facklig profil även om hennes texter 
talar för att hon sympatiserar med 
mycket av de fackliga värderingarna. I 
övrigt är partiets huvudfokus en radika-
lare klimatpolitik och social rättvisa. Med 

på partiets lista är också Max Andersson 
som nu är EU-parlamentariker och har  
arbetat för ett skydd på EU-nivå för vis-
selblåsare. 
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SAXAT FRÅN  
INTRANÄTET 

Ledningen har den 10 januari 2019 beslutat att  
effektivisera medarbetare i åkande tjänst genom att införa rutiner med 

förkortade spårangivelser.  
 Ex:   

Spår 1 blir ”Spett” (Sp + ett),   
Spår 2 blir ”Spå”   
Spår 3 blir ”Spe”   

Spår 4 blir ”Spyra”  
Spår 5 blir ”Spem”  

o.s.v.  
  

Då både Spår 9 och Spår 10 ska uttalas ”Spio”, har HK:s särskilda utre-
dare Irene Panic beslutat att Spår 9 ska uttalas ”Spnio” och   

Spår 10 blir det som uttalas ”Spio”, då ”Sptio” anses vara för svår-uttalat 
och riskera nedspottade kolleger och info-skärmar.  

  
Flerstaviga spårangivelser ska uttalas enligt följande exempel:  

Spår 22 blir ”Spugo-å”  
Spår 33 blir ”Spettio-e”,   
Spår 44 blir ”Spyrtio-yra”  

  
Företaget räknar att på detta sätt kommer medarbetarna att öka i effek-
tivitet med ca 5 sek/dag, det betyder att på ett år blir tidsvinsten 20 min 
per medarbetare. Tid som kan användas till längre kundmöten på platt-

form.  
  

Den nya uttalsreformen kommer att träda i kraft 1 mars 2019.  
  
  

Faktaägare,  
Notaj Ming, Chef Telefax-avdelningen  
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TID FÖR  
RAPPORTERING 

Vi blir ofta påminda om och uppmuntras att 
rapportera missförhållanden, tillbud, olyckor, 
saker som vi irriterar oss på, saker och före-
teelser som är potentiellt farliga mm. Det är 
givetvis jättebra att göra allt detta och att 
denna dokumentation på sikt ska leda till 
förbättringar samt undvikande av olyckor. Så 
långt finns ju ingen anledning att ifrågasätta 
något.   
Det hela blir dock något mer problematiskt 
då man tittar på hur mycket tid som behövs 
för att skriva alla dessa rapporter. Det är 
nämligen arbetstid som vi lägger ner på 
detta, arbetstid som vi ofta inte får en krona i 
betalning för, utöver de gånger som vi får lite 
tid över av en disp-tid under vilken vi kan 
hinna skriva en rapport eller två, men ofta 
går raster och annan fritid åt till skrivande. 
Är detta verkligen rimligt?  
Är lösningen att vi också ska skriva en över-
tidsblankett varje gång vi skriver en rapport? 
Eller borde det mot slutet av dagen, eller 
någon gång per vecka, ligga schemalagd ar-
betstid avsedd för att skriva rapporter eller 
annat arbetsrelaterat? Frågan är värd att lyfta 
tycker vi även om något definitivt svar inte 
är utformat 
i nuläget.  
 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTE 2019  

Fredagen den första februari hade vi vårt års-
möte där en blandning av unga och veteraner 
samlades inne på Klarabergsviadukten 49 där vi 
höll till. Fyra nya suppleanter blev invalda i vår 
styrelse och vi fick även se en ljusning kring 
frågan om valberedning med en ny valberedare 
och ytterligare en person som kan komma att 
bli invald nu på kommande medlemsmöte.  
Sekos förbundsordförande Valle Karlsson var 
inbjuden som ordförande på mötet och till sek-
reterare ställde Fredrik Stangel från Green Car-
gos lokala styrelse upp. Efter avklarad formalia 
tog vår inbjudne gäst, författaren och debattö-
ren Frances Tuulosporpi vid. Hon delade med 
sig av allehanda pepp och perspektiv på det 
fackliga arbetet, och en del debatt kring aktuella 
frågor visade att det finns en hel del frustration 
kring förändringar som SJ försöker genom-
föra.   
Efter mötet gick vi i gemensam trupp till 
Kasper Bar & Restaurang vid hotell Terminus 
längs med Vasagatan där klubben bjöd på års-
mötesmiddag i sedvanlig ordning.   
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MEDLEMSMÖTE 

Imorgon torsdag den 14/3 klockan 15 är det dags för medlemsmöte. 

Vi förstår att inte alla medlemmar kan närvara på detta, men påminner om 

att alla demokratiska institutioner behöver medlemsengagemang för att 

hålla sig legitima. Vi i styrelsen behöver väckta frågor, önskemål och på-

tryckningar från medlemmarna för att kunna bedriva ett bra arbete. Beslut 

får såklart också större legitimitet ju fler som har deltagit i dem. Så kom 

och utnyttja din rättighet att rösta och tycka till under mötet. Vi kommer 

diskutera frågor såsom IVU/Rapid, eventuella förändringar av investe-

ringar bl.a. utöver de besluts-ärenden som utlysts sedan tidigare med fyll-

nadsval av  

revisorsersättare samt valberedare. Självklart bjuder vi på godfika. 

 

Välkomna! 


