NUMMER 3

ÅR 2019

Foto: Sveriges Järnvägsmuseum, JVM KDAA11952 ”Solnatunneln 1970”

INNEHÅLL
s2 Styrelsen

s5 Seko SJ årsmöte

s3 Rapportera

s6 Bildklur

s3 Förarens ansvar

s8 Stor enkät om EU
-valet

s3 T20
s4 1:a maj-firande
s4 Seko Sthlm årsmöte

s19 Så röstar du
s20 Expeditionen

KONTAKT
KLUBB 106 styrelse kan nås på flera sätt.
Framförallt via email och personlig kontakt.
Email: seko@klubb106.se
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!

STHLM LOK
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.
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VIKTEN AV ATT
RAPPORTERA
Upptäcker du något som inte fungerar som
det ska? En felritad tur kanske? Rast som saknas? Återigen ingen plats bokad vid din passresa med snabbtåget? Förarstolar som alltför
ofta krånglar? Kanske kvartstid utan eget rum?
Vi trycker från fackligt håll och från skyddsombudshåll ständigt på för att få till förbättring på olika områden där det fungerar illa.
Skyddskommittéerna är ypperliga för många
typer av frågor och även direkt till turlistkonstruktörerna ibland. Tyvärr möts vi inte sällan
av problem relaterade till att vi inte har tillräckligt underlag i form av just rapporter. Att
höra om saker i fikarummet räcker inte alltid
till så tänk på att skriv en rapport när något är
fel.

FÖRARENS ANSVAR
Något som vi just nu särskilt kollar på är
gångtider. Skyddsombud ser ut att få till en
förlängning av gångtiderna i Uppsala bland
annat. Rapporter och påpekanden om att
gångtiden inte räckte till gav alltså resultat vilket är positivt. Och är det så att du upplever
att gångtiden, eller förflyttningstiden, som den
numera kallas är för snävt ritad är det viktigt
att du meddelar det så att en korrigering i så
fall kan göras.
Det har inkommit frågor huruvida vilken
befogenhet förare har för att neka att framföra
ett fordon. Rent krasst så leder och fördelar
arbetsgivaren arbetet, och därmed vad vi som
förare ska göra och vilka fordon vi ska köra.
Men tänk på att vi som förare enligt TTJ (8H

mom 3) ändå alltid har det yttersta ansvaret för
att fordonen vi framför är trafiksäkra. SJ kan
insistera på att fordonet ska köras - inte sällan
med motivationen “vi har fordonsbrist”. En
förare fick t.o.m. till sig att det kunde handla
om arbetsvägran om hen inte körde. Det är
allt annat än arbetsvägran - föraren har däremot tagit sitt ansvar.

Vi menar på det som SJ repeterar i vart och
vartannat veckobrev: säkerheten först!
Ska vi då ens behöva ha en diskussion där vi
ifrågasätts huruvida fordon ska trafiksättas
eller inte?
Vi tycker inte det.

ANSVAR INFÖR T20
Efter att RAPID nu skjutits på obestämd
framtid så ligger ett tungt ansvar på SJ att arbeta fram turer och grupper inför T20. Det
vore under all kritik om vi återigen får något
lika kärlekslöst som det vi fått för T19.
Något SJ bör ta till sig av är det faktum att vi
här i Stockholm ofta har turer som kräver
minst två eller så mycket som tre fordon.
Dessa turer kan inte en nyanställd ta vilket
generar ändringar för de på fast lista. Om turerna blev renare skulle detta problem försvinna!
Även vi i Seko har ett stort ansvar att vara
extra kritiska och nitiska i vårt turlistearbete i
år för att förebygga så att inte T20 blir en repris av föregående år.
Även du kan bidra i arbetet genom att
besöka expeditionen under turlistegranskningsperioden och ta en titt på de förslag
som SJ lämnat. Vi återkommer när denna
möjlighet finns!
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FÖRSTA MAJ-FIRANDE

Okänd fotograf: Jvm.KDAA11303
Seko deltog i årets första maj-firande, arbetarrörelsens egen högtidsdag, genom att under
Seko Stockholms fanor och banér tåga i både
LO-tåget som gick från Humlegården till
Norra Bantorget och i Vänsterpartiets tåg som
tog sig från Medborgarplatsen till Kungsträdgården. Utöver dessa två tåg var det också
många arbetare från olika håll som samlades
på Norra bantorget på den sena eftermiddagen
då nätverket Strike backs manifestation till
protest mot begränsningarna av strejkrätten
hölls.
Det var ett lite ovanligt år där Vänsterpartiets samling i Kungsträdgården fylldes av nästan fem gånger så många människor som Socialdemokraternas dito på Norra Bantorget.
Januariavtalet, den kommande lagen om begränsad strejkrätt och pratet om förändringar i
turordningsreglerna har troligen haft en viss
påverkan…

SEKO STOCKHOLMS
ÅRSMÖTE
Seko Stockholm har, sedan senaste numret
av Sthlm Lok utkom, hållit årsmöte. På årsmötet deltog 43 representanter från Seko-klubbar
i Stockholmsregionen samt Gotland. Vår

klubbstyrelse var på årsmötet representerade
av Rasmus Holmberg, men närvarade gjorde
också Linnea Garli från vår klubb i egenskap
av ledamot i regionsstyrelsen.
Årsmötet valde om Karin Åkersten till ordförande för Seko Stockholm. Karin är till yrket
förare på Roslagsbanan och har varit ordförande i regionsstyrelsen sedan 2017. Vidare så
valdes Linnea Garli till vår glädje och stolthet
om och sitter därmed kvar som ledamot i styrelsen. Hela styrelsen inklusive ersättare finns
på Sekos hemsida (https://www.seko.se/
regioner/stockholm2/om-oss/styrelsen/).
Det som orsakade lite diskussioner på årsmötet var bland annat en motion från postklubben vid namn “Inga undantag i turordningsreglerna” där de tre att-satserna löd:

1. Att Seko ska motsätta sig varje överenskommelse mellan parterna som försvagar
turordningsreglerna
2. Att Seko inleder en kampanj på arbetsplatserna gällande detta
3. Att Seko driver på för att tillsammans med
andra förbund arrangera politisk generalstrejk för att sätta press på regeringen.
Jannis Konstantis från tunnelbaneklubben
framförde förslaget att att-satserna skulle behandlas var för sig vilket mötesordföranden
höll med om. Den första att-satsen ansågs av
mötet vara besvarad då styrelsen ville avvakta
regeringens besked i frågan. Den andra attsatsen bifölls dock, liksom den tredje.
En andra motion som också var skriven av
postklubben “Försvara strejkrätten” var en ren
påminnelse om
1. Att Seko Stockholm ska driva på för att
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Seko ska lämna överenskommelsen om en
begränsning av strejkrätten som skrivits av
LO, TCO och SACO tillsammans med
Svenskt näringsliv.
2. Att Seko ska driva på förbundsstyrelsen att
framföra ovanstående uppfattning för LO:s
styrelse.
Denna motion antogs i sin helhet utan
nämnvärda diskussioner då en liknande redan
antogs på Seko Stockholms höstmöte.
Nästa punkt som tog lite tid var val av valberedare som pga. en sen nominering fick utföras som sluten omröstning.
Under mötet hålls också två föreläsningar.
Den ena hölls av Enna Gerin från tankesmedjan Katalys som bland annat pratade om
att 120 år av ständigt ökad jämlikhet bröts runt
1980 då det istället började gå åt andra hållet
och att vi idag är nere på 1940-talets nivåer när
det kommer till klyftor i samhället och jämlikhet. Dvs. Hela efterkrigstidens utjämning har
raderats ut. Hon menade på att det finanspolitiska ramverket, som gör att vi fortsätter betala
av på statsskulden istället för att investera,
borde förändras då Sverige är ett av de länder i
världen idag med allra minst statsskuld och
flera stora investeringar skulle behövas. Hon
menade på att det är de mest marknadsliberala
och mest fackfientliga partierna (Sd-M-Kd-CL) som utgör en klar riksdagsmajoritet vilket är
något som arbetarrörelsen och arbetare har
förlorat och kommer att förlora på. Hon pekade på Portugal och dess regering som ett
föredöme på hur man kan arbeta politiskt,
istället för att gå den vägen som de svenska
socialdemokraterna har gjort.

Den andra föreläsningen hölls av Författaren
och journalisten Björn Elmbrant som pratade
om sin nya bok “Marknadens tyranni”. Han
menade på att 30–40 år av nyliberalt experiment och marknadsoffensiv nu måste utvärderas ordentligt för att nya och andra vägar som
leder till ett bättre samhälle ska kunna finnas.
Målet, enligt Elmbrants analys av politikernas
vägval, var att man ville slippa en förmyndarstat men istället fick man genom sina beslut
en marknadsstat. Utlovad större frihet på jobbet blev istället mer stress och större vinster
till ägarna. Till och med skattepengar går ut
som vinster till enskilda ägare av verksamheter.
Elmbrant lyfte att vi är det enda landet i världen som har landstingsfinansierade app-läkare
och att vi är det enda landet i världen som
tillåter vinstuttag ur skattefinansierade skolor.
Alla närvarande ombud fick varsitt exemplar
av Elmbrants bok.
Karin Åkersten avslutade mötet efter föreläsningen.

SEKO SJ ÅRSMÖTE
Seko SJ höll sitt årsmöte den 26:e mars. Stefan Zetterlund valdes till ordförande och till
ledamöter valdes Louise Reichenberg (Hgl)
och Johannes Widén (G). Vi hade valt att ställa
oss bakom två skrivelser från Klubb Mälartåg
(Västerås och Eskilstuna) gällande förtydligande av hur GDPR påverkar oss när vi begär
information från SJ samt förslag på ändring av
representantskapets röstlängd. Vi belyste också
att vår önskan är att alla delar av organisationen ska vara representerade i Seko SJs styrelse. I
dagsläget saknas representant från trafikledningen vilket vi anser är en stor brist.
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STHLM LOK
KLUR
Liksom tidigare har någon här varit ute på en
nostalgisk resa i landet och skådat stationshus. Känner du igen dig?

6

Bildkälla: Järnvägsmuseet
KDAJ10435, KDAA10708, KDAE03065,
KDAE06268, KADA00264, KDAM05007,
KCAC03598, KBAA02614, KCAC03274
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STHLM LOK
ENKÄT EU-VALET

redigeringen så har valet fallit på att i stort sett
samköra deras svar då de oftast är identiska
och enbart inom parenteser lyfta fram de få
svar i vilka de två kandidaterna eventuellt skiljer sig åt lite granna)
Vänsterpartiet: Malin Björk och Ana Süssner Rubin (1:a och 2:a på listan. De har svarat i
stort sett identiskt vilket gör att deras svar
redovisas tillsammans utan åtskillnad)
Miljöpartiet de gröna: Jakob Dalunde (3:a
på listan)

Vi har inför det stundande EU-valet skickat
ut en enkät till de tio partier som i första hand
slåss om de 20 (eventuellt 21 beroende på
Brexit) svenska platserna i EU-parlamentet.
De partier som erhöll enkäten var Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Feministiskt initiativ, Partiet vändpunkt samt Sverigedemokraterna. Vi hade vid
deadlines infallande fått svar från sju av partierna, och i de flesta fall av toppkandidaterna.
De partier som inte inkom med några svar var
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna samt
det nya uppstickarpartiet Vändpunkt (de sistnämnda frågade dock om de kunde komma in
med ett försenat svar vilket dessvärre inte var
möjligt). Att Kd och Sd som har gott om resurser helt har valt bort att besvara enkäten,
när alla andra partier ställt upp med sina toppkandidater, är i ärlighetens namn pinsamt men
visar kanske på ett gediget ointresse för fackförbund, arbetsrätt och järnväg. De som emellertid har ställt upp är följande för:
Socialdemokraterna: Helen Fritzon och
Johan Danielsson (1:a och 2:a på listan – vid
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Centerpartiet: Fredrick Federley (1:a på
listan)
Liberalerna: Karin Karlsbro (1:a på listan)
Moderaterna: Tomas Tobé (1:a på listan)
F!: Maria Starck (kommunikatör och digital
strateg. Deras kandidater har inte varit tillgängliga)
Det känns väldigt bra att kunna erbjuda er
medlemmar tydliga svar från sju av partiernas
toppkandidater eller representanter för dem,
dvs. De kandidater som med stor säkerhet
kommer att väljas in i parlamentet den 26/5.
Med detta sagt så övergår vi till frågorna och
svaren som har riktats mot områdena arbetsrätt/arbetsmarknad och järnväg i ett europeiskt perspektiv. Man hade såklart gärna ställt
ytterligare tusen frågor på dessa områden, men
då utrymmet är begränsat och det hela ska vara
någorlunda läsligt så får man nöja sig med
något färre frågor.
Tågresandet ökar stadigt (vilket såklart
är positivt både för vår anställningstrygghet som lokförare, men såklart också för
klimatet) och viljan att åka över nationsgränser med tåg, gärna då nattåg, ökar

kraftigt. Det finns dock ett antal hinder för
en smärtfri gränsöverskridande persontrafik. Hur ser ni på möjligheterna att få till
stånd gemensamma signalsystem, elförsörjningssystem, klaffande tidtabeller så
att bytestiderna inte blir alltför långa etc.
på en alltmer avreglerad järnvägsmarknad?
S: Vi vill öka investeringarna i infrastrukturen både vad gäller underhåll och utbyggnad
av järnväg, för att det ska vara möjligt för åka
tåg i större delen av Sverige och Europa. Just
nu pågår t.ex. en omfattande process med att
installera ett nytt EU-gemensamt signalsystem.
V: Vänsterpartiets vision för tågtrafiken är
ett sammanhållet system där resenären ges hög
tillgänglighet, bekvämlighet och punktlighet.
Schweiz är ett exempel på en statligt reglerad
järnväg som fungerar bättre än den svenska. I
Schweiz har tågen mycket hög punktlighet och
satsade pengar resulterar i bättre service. Vi
motsätter oss att EU tvingar länder att avreglera och privatisera järnvägen då avreglering
och bolagisering inte har medfört ett nyttjande
av järnvägskapaciteten på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt. Marknaden kan inte lösa
utmaningen med att skapa klimatvänliga, goda
nationella och gränsöverskridande tågförbindelser.
Mp: För att lösa återstående problem behöver dagens regelverk bli enklare och tydligare.
Det fjärde järnvägspaketet är ett steg i rätt
riktning men det saknas fortfarande lagar som
gör verklighet av de regelverk som redan finns.
EU:s revisionsrätt har riktat skarp kritik mot
att besluten i nuvarande tågstrategier inte efterlevs. De långsiktiga planerna måste därför

kompletteras med kontrollstationer och tillräckliga resurser så att målen nås.
C: Att fjärde järnvägspaketet faktiskt implementeras de kommande åren kommer vara
helt avgörande för att öka och förbättra den
gränsöverskridande tågtrafiken och för att få
fler aktörer som erbjuder resmöjligheter för
människor över landsgränserna i Europa. Mer
järnvägstrafik kommer ge fler resmöjligheter
för människor och lägre priser. Det är inlåsning i nationella standarder av t.ex. signalsystem och elsystem som omöjliggjort ett rationellt tågresande över landgränser i Europa, det
utgör i sig en konkurrensnackdel för järnväg
jämfört med vägtransport och flyg.
L: Ett fungerande och integrerat järnvägsnät
över hela Europa är avgörande för att vi ska
kunna minska flygandet i EU och på så vis
minska koldioxidutsläppen. Idag är den som
vill resa i Europa ofta hänvisad till flyget eftersom det kan vara dyrt, tidskrävande och
komplicerat att resa med tåg. Vi vill se sammanlänkade biljettsystem som möjliggör att
boka biljetter mellan länder från tågbolagens
och andra plattformars bokningssajter. Precis
som för flygtrafik behöver reglerna för tågtrafik i EU vara helt gemensamma. Det är också
viktigt att vi etablerar europeiska stamlinjer
mellan våra stora städer. På sträckor där efterfrågan är stor och där det är väl avvägt bör de
om möjligt hålla för höga hastigheter. Liberalerna vill även se fler internationella nattåg från
Sverige och fler biltåg som gör det möjligt för
den som behöver ha med sig bilen att undvika
långa transportsträckor genom Europa.

M: För en välfungerande järnväg behövs
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samarbete och samverkan med andra länder.
Därför är det viktigt med gemensamma åtgärder för järnvägen på EU-nivå. Vi måste arbeta
för ett fullt genomförande av fjärde järnvägspaketet. Att Sverige kan säkerställa att vi
fortsätter ha en koldioxidfri och stabil elproduktion är ytterligare en viktig fråga även för
järnvägen. Därför vill vi satsa mer på kärnkraft.

samarbete med andra operatörer i Europa.
Dessutom behöver tåg, perronger, stationer,
byten och bokningssystem vara tillgänglighetsanpassade så att även personer med funktionsnedsättning kan välja tåget. För att få fler att
använda är det helt centralt att ytterligare styrmedel införs för flygtrafiken, då den idag har
gräddfil när det gäller att slippa stå för sin
skadliga klimatpåverkan.

F!: Vi går till val på att EU ska ha ett samordnat tåg-, signal- och bokningssystem i hela
Europa samt stöd till nattåg. Vi ser ett snabbt
ökande intresse för detta hos både våra väljare
och andra vilket ökar trycket på alla EU:s politiker att arbeta för den utvecklingen. Vi är
beredda att samarbeta med andra partier i parlamentet för att driva igenom detta.

Mp: Även om avregleringen medfört många
problem så ser vi inte ett återförstatligande
som en lösning för att skapa ett sammansatt
europeiskt järnvägssystem. Vi vill verka för ett
sammanhängande regelverk för tågresor inom
EU, med verktyg som leder till enklare tågresor och en ambition om en sammanhållen
europeisk tågunion.

Vore det inte istället enklare om alla järnvägar och bolagen som trafikerar dem var
statliga, dvs. En aktör per land som behövde vara med på tåget?

C: Om bara statliga monopol var svaret så
skulle vi redan idag ha mer gränsöverskridande
tågresande, det är tyvärr på grund av de statliga
monopolen som tågen ofta stannar vid gränsen. Centerpartiet är pådrivande i den avreglering som sker av svensk och europeisk järnväg
i – som sker just i syfte att öppna upp möjligheten till landgränsöverskridande tågtrafik för
gods- och persontrafik.

S: En av järnvägens stora utmaningar är att
den är eftersatt i underhåll. Vi vill därför öka
satsningarna på investeringar och underhåll av
nya spår för att nå ökad punktlighet. I Sverige
vill vi även ta fram en långsiktig underhållsplan
och ett åtgärdsprogram för att säkra ökad
punktlighet. Vi tror att detta kommer kräva att
staten återtar underhållet i egen regi.
V: Vi tror på en nationellt reglerad järnväg
tillsammans med en samlad europeisk tågpolitik som gör allt för att bidra till ökat tågresande, också genom samordnade tidtabeller,
gemensam bokningssajt och fler nattåg genom
Europa. Vi kommer att verka för att SJ tar en
mer aktiv roll för ökad nattågstrafik och stärkt

10

L: Inget svar
M: Marknadsekonomi och valfrihet är en
förutsättning för att vi ska kunna öka vårt gemensamma välstånd och skapa fler jobb. Konkurrens främjar effektivitet och ger oss mer
järnväg och tåg för varje investerad skattekrona.
F!: Vi driver ett förstatligande av järnvägen
på nationell nivå. Vi anser att underhåll och
investering skulle gynnas av detta, samt att

resandet skulle underlättas, i synnerhet i kombination med ett slopat vinstkrav på SJ. Vi vill
dock undvika överstatlighet genom EU och
anser därför att det är upp till vart och ett av
medlemsländerna hur de arbetar för detta så
länge vi rör oss mot samma mål.

Foto: Cédric Puisney

Vi undrar också hur ni vill säkra drägliga
arbetsvillkor för de förare och ombordpersonal som ska jobb ombord på tågen då
gränsöverskridande trafik ökar?
S: Vi vill inte att företag ska kunna förbättra
sin konkurrenskraft genom att tumma på säkerheten på arbetsplatserna. Svenska villkor
ska gälla för alla som arbetar i vårt land och
det är viktigt att motarbeta att människor utnyttjas och får arbeta i en dålig arbetsmiljö.
När det gäller personal i upphandlad trafik så
är det också viktigt att arbetare inte förlorar
förmåner och anställningstrygghet vid övergång av verksamhet. Vi får aldrig acceptera en
situation där företag vinner upphandlingar

genom att försämra villkoren för de anställda.
V: För att stärka arbetstagarnas rättigheter
inom EU vill vi att det ska antas ett juridiskt
bindande socialt protokoll som tydliggör att
löntagarnas rättigheter inte får underordnas
ekonomiska intressen.
Mp: Att möta de sociala utmaningarna är
viktigt för hela EU:s sammanhållning och den
inre marknaden. Rättvisa arbetsvillkor, social
trygghet och social integration är gemensamma
angelägenheter som bidrar till större stabilitet i
hela EU och därmed även Sverige och ska
omfatta alla arbetstagare inklusive tågpersonal.
Därför har vi ställt oss positiva till europeiska
minimiregler för bla arbetsvillkor vilket är extra viktigt för arbetare som i sin vardag arbetar
gränsöverskridande.

C: På svenska arbetsplatser behövs bättre
arbetsmiljö och ett förebyggande hälsoarbete.
Därför vill vi att svenska Arbetsmiljöverket får
ett uppdrag och tillsammans med arbetsgivare
och fackföreningar, ser över arbetsmiljön på
svenska arbetsplatser och hur den kan förbättras. Arbetsgivare behöver stöd och hjälp för
att medverka till bättre arbetsmiljö och minskade sjukskrivningar. Det är viktigt att vidta
generella förbättringsåtgärder och att arbeta
för en god säkerhet inom trafiken. Förbättringsarbete kan göras på olika sätt, både tekniskt och utifrån olika lokala förutsättningar.
Gällande kollektivtrafiken tror vi att beslut
fattas bäst av berörda landsting som ansvarar
för kollektivtrafiken (Dvs. Vill inte att EU ska
påverka i denna fråga).
L: EU:s medlemsländer måste ta ansvar för
sina medborgare. Alla européer ska ha rätt till
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Källa: riksdagen.se

sociala minimirättigheter i sina hemländer.
Den inre marknaden måste fungera på ett socialt hållbart sätt, då kan också den fria rörligheten värnas.
M: Alla som arbetar ombord på tåg ska ha
goda arbetsvillkor och känna sig trygga på
jobbet. I Sverige är detta först och främst en
fråga för arbetsmarknadens parter enligt oss
(Dvs. Vill inte att EU ska påverka i denna
fråga).

F!: Den sociala pelaren i EU:s arbete måste
stärkas. Krav på drägliga arbetsvillkor ska finnas med i alla led i handelsavtal och offentliga
upphandlingar. Detta måste ske genom gemensamma krav på mänskliga rättigheter och
sanktioner mot de medlemsländer som inte
lever upp till detta.
Hur ser du och ditt parti på möjligheterna att EU skapar och finansierar/
medfinansierar ett enhetligt system för
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höghastighetståg i hela EU i syfte att
minska flygandet inom kontinenten?
S: Redan i dag finns det en fond för ett sammanlänkat Europa med huvudsyfte att främja
gränsöverskridande samarbeten och lösningar
inom de europeiska transport-, energi- och
telekomnäten. Vi tittar gärna på möjligheterna
att ytterligare stärka förbindelserna mellan
medlemsländernas järnvägssystem för att göra
det enklare att åka tåg i Europa.
V: Antalet flygningar generellt måste minskas kraftigt, i första hand genom att öka tillgängligheten, göra det billigare och enklare att
välja ett mer miljövänligt färdsätt samt dyrare
att flyga. Tågtrafiken behöver samordnas och
det behöver bli lättare för resenärer att välja
tåget framför flyget. Vi stöder och kommer att
verka för ett sammanlänkat nätverk av gränsöverskridande dag- och nattågstrafik. Det är vår
utgångspunkt för att skapa en samlad europeisk tågpolitik. Det finns brister i nuvarande

höghastighetsnät. Det pekar på behovet av en
mer samlad europeisk tågpolitik. Vi menar att
Sverige bör färdigställa höghastighetsbanor så
fort som det är möjligt för att samhällsnyttorna
ska kunna realiseras. En snabb utbyggnad ska
inte ske på bekostnad av att andra nödvändiga
järnvägsinvesteringar i uteblir. Vi anser att
lånefinansiering generellt bör användas i ökad
utsträckning för att modernisera vårt järnvägssystem och att en sådan finansiering gör att
höghastighetsbanorna tidigare kan färdigställas. En höghastighetsbana skulle påtagligt
stärka Sveriges förbindelser till kontinenten.
Mp: Mycket positivt! Vi vill att EU ska investera i höghastighetståg för att knyta ihop EU:s
stora städer. Det måste bli enklare att välja
tåget framför flyget. Vi kommer arbeta stenhårt för att genomföra vårt förslag om en
europeisk tågunion. Förslaget kommer innebära en upprustning av järnvägen, göra det
enklare att boka tågresor, knyta ihop Europas
järnvägssystem och se till att det går fler nattåg
i Europa.
C: Centerpartiet är sedan lång tid, officiellt
genom lanseringen av ”Sverigebygget” 2010,
pådrivande för en utbyggnad av nya stambanor, som möjliggör moderna persontåg med
högre hastighetsstandard än idag. I Januariavtalet mellan Centerpartiet, Liberalerna och
regeringen har vi också enats om att förhandlingar i syfte att genomföra Sverigeförhandlingens förslag skall intensifieras. Det finns
dels EU-medel för medfinansiering och en
samordning av prioriterade gränsöverskridande infrastrukturprojekt vilket vi tycker är
bra, där har EU en viktig roll att spela. Dock,

att bygga upp ett helt enhetligt system, inklusive finansiering, tror inte vi är rätt väg att gå.
Dessutom måste arbetet på EU-nivå med att
säkerställa enhetliga standarder som möjliggör
gränsöverskridande trafik fortsätta.
L: Det är viktigt att vi etablerar europeiska
stamlinjer mellan våra stora städer. På sträckor
där efterfrågan är stor och där det är väl avvägt
bör de om möjligt hålla för höga hastigheter.
Liberalerna vill även se fler internationella
nattåg från Sverige och fler biltåg som gör det
möjligt för den som behöver ha med sig bilen
att undvika långa transportsträckor genom
Europa.
M: Vi måste göra mer för att förbättra möjligheten att resa med tåg inom Europa. Moderaterna är dock skeptiska till att ett nytt system
för höghastighetståg i hela EU. Dels eftersom
det skulle ta väldigt lång tid att få på plats – vi
behöver snabbt sänka utsläppen. Det kräver
också enorma investeringar i ny infrastruktur.
Vi vill istället förbättra de system som finns för
att underlätta tågresande.
F!: Vi förespråkar ett harmoniserat, robust
och tillgängligt tågnät. Det behöver inte nödvändigtvis vara höghastighetståg då dessa är
mycket dyra och dessutom kan ha negativa
effekter såsom buller och andra miljöstörningar. Däremot anser vi att intäkter från höjda
koldioxidskatter och andra skatter på utsläpp,
samt pengar som nu subventionerar fossilbränsleberoende infrastruktur ska gå till investeringar i hållbara transporter. En samordnad
koldioxidskatt och omriktade subventioner är
ett steg i rätt riktning.

Tycker du och ditt parti att enbart
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Svenska avtal och löner ska gälla på
Svensk arbetsmarknad? Om inte, vad tycker ni ska avgöra vilken lön och vilka villkor
arbetskraft från andra länder arbetar under?
S: Ja.
V: Ja. Alla som arbetar i Sverige, även de
som tillfälligt arbetar här, ska garanteras villkor
och löner som är minst lika bra som inhemska
löntagare på arbetsmarknaden. Facket ska alltid kunna kräva svenska kollektivavtal för dem
som jobbar i Sverige.
Mp: Ja det tycker vi. Genom utstationeringsdirektivet ska lika lön för lika arbete gälla alla
arbetstagare i Sverige, liksom i andra EUländer. Detta hoppas vi förhindrar lönedumpning och kan stärka facken. Brexit visar att
ojämlika villkor mellan svenska och utländska
företag riskerar bli en grogrund för främlingsfientlighet och protektionism.
C: Som grundprincip tycker Centerpartiet att
svenska avtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden och då måste vi slå vakt om den
svenska modellen. Vi vill därför inte se en
harmoniserad arbetsrätt, en social pelare eller
ett reviderat utstationeringsdirektiv. Vi vill inte
äventyra den svenska modellen, som kan
komma att hotas om inflytandet över dessa
frågor flyttas från Sverige till EU-nivån.
L: Vi driver inte på för att förändra det nyligen antagna reviderade utstationeringsdirektivet (som åtminstone till viss del bl.a. innebär förstärkningar av att gästande arbetares rätt att erhålla
samma lön och villkor som inhemska arbetare samt
vissa begränsningar för hur länge man får vara utskickad från ett land för att arbeta i ett annat -
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reds.anm.)
M: Trygghet och schyssta villkor ska gälla på
arbetsmarknaden. Lagar och regler måste samtidigt utformas så att de inte blir för krångliga
eller leder till att färre företag vill vara verksamma i Sverige.
F!: Vi anser att svenska kollektivavtal och
löner ska gälla för alla som arbetar i Sverige,
oavsett om det är ett svenskt eller utländskt
företag, oavsett var personen är född eller har
sin familj. Vi förväntar oss att svenskar som
arbetar i Norge får samma lön som norska
medborgare, så varför ska inte en kvinna från
Ukraina få samma lön som svenska medborgare.
Vad anser du och ditt parti om det förändrade utstationeringsdirektivet (Som
alltså innebär att rättigheterna stärks för
utländsk arbetskraft vilket ska motverka
lönedumpning och att exempelvis utländska lastbilschaufförer bor i sina lastbilar och kör runt i flera månader innan de
återvänder hem. Hela tiden med alltför
dåliga villkor och löner)?
S: Det är bra att EU har reviderat utstationeringsdirektivet. De nya reglerna innebär ökad
möjlighet till likabehandling. Men den grundläggande problematiken med obalansen mellan
ekonomiska friheter på den inre marknaden
och grundläggande fackliga rättigheter kvarstår
och kan bara lösas genom en ändring i EU:s
fördrag (Danielsson). Socialdemokraterna
tycker att detta är bra (Fritzon).
V: Vänsterpartiet anser att det reviderade
utstationeringsdirektivet är ett steg i rätt riktning men det återstår att se vad detta innebär

konkret när ändringarna genomförs i svensk
rätt. Ytterligare förändringar av direktivet kan
komma att behövas för att säkerställa att alla
arbetstagare, oavsett var man är född eller
bosatt, ges rätt till de löner och arbetsvillkor
som regleras i lagar och kollektivavtal i det
land där man arbetar.
Mp: Vi är positiva till de nya utstationeringsreglerna som gör att lika lön för lika arbete ska
gälla påsamma arbetsplats, något som borde
vara en självklarhet. Vi ser att de skyddar mot
protektionism genom att hitta ett sätt att kombinera sociala villkor och fri rörlighet. Tack
vare svenska EU-parlamentarikers arbete finns
garantier för vår svenska modell, och vi vill att
direktivet ska stärka facken och förhindra lönedumpning.

C: Centerpartiet var negativa till en utvidgning av utstationeringsdirektivet av två skäl:
effekten för arbetstagarna riskerar att bli motsatt och att vi värnar den fria rörligheten och
möjligheten att jobba i ett annat EU-land. Vi
vill på EU-nivå arbeta för att fler jobb ska
skapas, att EU:s konkurrenskraft förbättras
och att lagarna tillämpas. Inte på hur man
skyddar sig från utländska arbetare.
L: Vi driver inte på för att förändra det nyligen antagna reviderade utstationeringsdirektivet (Alltså samma svar som på förra frågan...
reds.anm.)
M: Förändringen av utstationeringsdirektivet, som innebär att tiden för hur länge man
får vara utstationerad minskas, riskerar att
drabba oss i Sverige. Många infrastrukturprojekt tar lång tid att färdigställa och dessa behöver ofta utländsk arbetskraft (Varför det nya

direktivet skulle hindra denna utländska arbetskraft
så länge de får betalt det de ska ha är ytterst oklart...
reds.anm.)
F!: Vi menar att alla försök som görs för att
förhindra konkurrens mellan arbetstagare på
svensk arbetsmarknad är bra. Eu bör reglera
all rörlighet över ländernas gränser på ett sådant sätt att det gynnar människornas levnadsvillkor.
Vilka är dina och ditt partis prioriterade
områden gällande arbetsmarknaden i EU?
Vilka stora problem ser ni idag?
S: Den dominerande frågan för mig handlar
om kampen mot social dumping och den självklara principen om att svenska kollektivavtal
ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Vi
måste säkerställa så att människor inte utnyttjas, skadas eller blir sjuk av sitt arbete och dör
därför att företagen kan smita undan sitt ansvar, fuska och dumpa villkor. Det största
problemet idag är att oseriösa företag som har
som affärsidé att tjäna pengar på låga löner
och usla arbetsvillkor breder ut sig på arbetsmarknaden. Vi ser hur byggnadsarbetare sover
på arbetsplatser i minusgrader och hur chaufförer bor i sina fordon månader i streck utmed
våra vägar (Danielsson). Att vissa EU-länder
försämrar villkoren för löntagare (Fritzon),
V: Trygga anställningar med schyssta arbetsvillkor är grunden för ett tryggt samhälle där vi
människor kan försörja våra familjer och planera våra liv. Oavsett om vi är svenskar, polacker eller fransmän behöver vi alla ett arbete
med skälig lön och trygga arbetsvillkor. Idag
ser det inte ut så. EU:s arbetsmarknadspolitik
sätter företagens behov över arbetstagares
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rättigheter på arbetsmarknaden.
Mp: Vi vill prioritera arbete för en mer jämställd arbetsmarknad, med jämställda arbetsplatser fria från sexuella trakasserier. I det ingår en konkret lagstiftning för ökad lönetransparens för att jämna ut lönegapet mellan män
och kvinnor, ett kraftfullt skydd mot sexuella
trakasserier, en stärkt diskrimineringslagstiftning och en god balans mellan fritid och arbete.
C: Centerpartiet värnar den fria rörligheten
inom EU som är en av grundtankarna med
EU-samarbetet och gör det enkelt att flytta
och jobba mellan EU-länderna. Fokus bör
ligga på hur fler jobb ska skapas genom bättre
förutsättningar för företagande och handel
samt hur EU:s konkurrenskraft kan förbättras.
Vi behöver underlätta både för högkvalificerad
och lågkvalificerad arbetskraft att komma till
unionen för att jobba, inte minst med tanke på
den åldrande befolkningen. För oss är det särskilt viktigt att värna öppenhet länder emellan
– en exportberoende ekonomi har inte råd att
bygga upp murar mot andra länder. Detta är
särskilt viktigt i en tid då Europa utmanas av
tillväxtekonomier i andra delar av världen. I
övrigt vill vi inte att arbetsmarknadspolitiska
frågor ska beslutas på EU-nivå. En överstatlighet, ökad reglering och lagstiftningsiver på
arbetsmarknadsområdet ser vi som ett stort
problem.
L: Vi prioriterar ett EU för jobb och tillväxt.
Där nya jobb skapas genom ekonomiska reformer, forskning, digitalisering, frihandel och fri
rörlighet. Där Sverige har euron som valuta.
Där vi ställer krav på fungerande välfärd i alla
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EU-länder så att jämställdheten ökar, fattigdomen minskar och fler får del av globaliseringens fördelar. Brexit är det tydligaste och mest
akuta problemet mot EU och vår gemensamma inre marknad.
M: EU:s inre marknad måste fortsätta utvecklas, så att det blir lättare att arbeta i ett
annat EU-land. Tyvärr ser vi att det finns
många brister på detta område. Det är också
viktigt att lagstiftningen mot diskriminering i
arbetslivet faktiskt efterlevs i alla medlemsländer.
F!: Vår utgångspunkt är att arbete INTE är
vilken vara som helst, att arbeta ska leda till
goda levnadsvillkor hela livet, stora skillnader i
levnadsstandard leder förr eller senare till oroligheter och krig. Dagens problem är hög ar-

Foto: Ralf Roletschek

betslöshet, bristande samhällsinvesteringar,
stora skillnader i levnadsstandard och bristande jämställdhet. Våra prioriteringar är därför…
Arbete åt alla, genom klimatomställning på alla
plan och en kraftigt utvecklad barnomsorg och
äldreomsorg i alla länder som möjliggör att
både män och kvinnor kan förvärvsarbeta.
Jämställda löner.
Kortare arbetstid åt alla.
Begränsa möjligheterna till visstidsanställningar
och andra prekära anställningsformer.
Förstärkta möjligheter till ekonomiskt stöd för
vuxna och unga att yrkesutbilda sig.
Vad har du och ditt parti för syn på
maktförhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare på svensk och europeisk arbetsmarknad? Och hur kan man genom
EU stärka möjligheterna för den enda eller
den andra parten?
S: Maktförhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare är relativt balanserat i Sverige om
man jämför med många andra EU-länder där
facken är svaga och där arbetsgivarna inte är
organiserade. För oss är det viktigt att partsregleringen av arbetsmarknaden genom kollektivavtal stärks. Det kräver hög organisationsgrad. EU-samarbetet måste därför prioritera
att stärka arbetstagarnas möjlighet att organisera sig fackligt (Danielsson). Vi är för en
svensk modell i EU (Fritzon).
V: Då EU:s arbetsmarknadspolitik sätter
företagens behov över arbetstagares rättigheter
på arbetsmarknaden så ställs arbetstagare mot
varandra med den uppenbara risken att arbetares rättigheter pressas nedåt. Seriösa företag
med goda anställningsvillkor kan konkurreras
ut av företag som dumpar sociala villkor för

att pressa priserna. För att stärka arbetstagarnas rättigheter inom EU vill vi att det ska antas
ett juridiskt bindande socialt protokoll som
tydliggör att löntagarnas rättigheter inte får
underordnas ekonomiska intressen. Vänsterpartiet anser att frågor som rör arbetsrätt ska
beslutas på nationell nivå. Vi vill inte se en
harmoniserad arbetsrätt på EU-nivå. Det
skulle riskera att dels försämra vår nuvarande
arbetsrättslagstiftning, dels påverka den
svenska arbetsmarknadsmodellen negativt.
Mp: Vi vill se en hållbar arbetsmarknad som
innebär att den är jämställd, rättvis och fri från
diskriminering. Så ser tyvärr inte arbetsmarknaden helt ut idag och då kan lagstiftning på
nationell och EU nivå vara ett sätt att få bukt
med orättvisor. Vi vill att beslut ska tas så nära
de enskilda medborgarna som möjligt. I Sverige har den svenska partsmodellen varit ett
bra sätt att hitta en balans mellan arbetsgivare
och arbetstagare och det är ett arbetssätt vi vill
behålla och utveckla. På vissa områden tycker
vi dock att det är bra att bestämma på EUnivå. Arbetstagare från olika länder ska inte
kunna spelas ut mot varandra eller utnyttjas
genom en alltför låg lön. Det är bra att revideringen av utstationeringsdirektivet gick i hamn,
för att undvika fler fall som Lavall-domen där
utstationerade arbetare inte fick bli fackligt
anslutna. Vi kämpade hårt för att föra upp
frågan om föräldraledighet på EU:s agenda
och välkomnar beslutet om lägstanivåer för
föräldraledighet i alla EU-länder. Vi vill också
se ett starkare skydd mot diskriminering i hela
EU. Detta för att den fria rörligheten ska gälla
på riktigt.
C: Idag finns mycket långtgående möjligheter för facken att ta till åtgärder. För att inte
riskera Sveriges internationella konkurrens-
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kraft, behöver arbetsgivare och fack bli mer
jämlika. Centerpartiet vill att det införs en proportionalitetsprincip gällande användandet av
sympatiåtgärder samt blockader, på arbetsmarknaden så att det i en konflikt finns en
rimlig proportion mellan vad man vill uppnå
och de använda stridsåtgärderna. Då blir fack
och arbetsgivare mer jämlika parter. Centerpartiet tycker till exempel att fredsplikt ska
råda om det finns kollektivavtal på en arbetsplats. Ett fackförbund har möjlighet att vidta
stridsåtgärder för att teckna kollektivavtal.
Men om ett kollektivavtal redan finns ska
fredsplikt gälla. Den som försvarar strejkrätten
måste också kunna respektera fredsplikten. I
övrigt ser vi som ovan nämnt ökad reglering,
överstatlighet och lagstiftningsiver på EU-nivå
på arbetsmarknadsområdet som stora problem
(Här framförs alltså att facken skulle vara starkare
än arbetsgivarna och att det är synd om de stackars
arbetsgivarna som lever under fackens bila hela tiden,
är det någon av våra läsare som känner att det är på
det viset tro? Reds.anm.)
L: Detta är en nationell fråga och ska inte
behandlas av EU.
M: Arbetsmarknadspolitiken ska styras av
medlemsstaterna själva, eftersom den i mycket
hög grad bygger på nationella förutsättningar
och traditioner – inte minst här i Sverige med
parternas centrala roller. Så värnar vi bäst den
svenska modellen och möjligheten att utveckla
den. EU-regelverk ska säkerställa att ingen
arbetstagare diskrimineras.
F!: När det gäller maktförhållandet mellan
arbetstagare och arbetsgivare kan det inte enbart regleras med medbestämmandelagar, vi
menar att allt som försätter arbetstagare i en
beroendeställning är skadligt för maktbalansen,
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därför menar vi att prekära anställningsformer
är en prioriterad fråga.
Hur ställer sig du och ditt parti till EU:s
”Sociala pelare” (Den europeiska pelaren
för sociala rättigheter som sätter vissa miniminivåer inom EU gällande de tre huvudområdena: Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, Rättvisa arbetsvillkor samt Social trygghet/Social integration men som ger stort utrymme till nationellt självbestämmande gällande allt som
överskrider miniminivåerna)?
S: Vi är positiva till EU:s sociala pelare. Vi
måste hitta sätt att arbeta för att förbättra arbets- och levnadsvillkor i hela EU. Annars
kommer vi även fortsatt ha problem med företag som dumpar löner och arbetsvillkor, svartarbete och med tiggare som tvingas sitta utanför matbutiker i hela Sverige. Det betyder inte
att EU får beslutanderätt över svensk välfärd.
V: Vänsterpartiet välkomnar alla initiativ
som stärker arbetstagarnas rättigheter och ökar
den sociala tryggheten inom EU – givet att det
inte hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen eller de framsteg som gjorts på det socialpolitiska området i Sverige. Vi ser därför positivt på den sociala pelaren. För att förverkliga
målen, dvs. de 20 generella icke-bindande principerna om exempelvis utbildning, jobb, sjukvård och pensioner, behöver medlemsländerna
genomföra reformer på nationell nivå. Det bör
inte ske någon detaljreglering på EU-nivå eftersom sysselsättnings- och socialpolitik är
medlemsländernas ansvar. EU bör endast ta
fram riktlinjer och följa upp utfall och förverkligande i olika länder.
Mp: Vi är positivt inställda till den sociala
pelaren i dess nuvarande form, dvs att med-

lemsländerna själva har utrymme för nationella
lösningar som fungerar, såsom den svenska
modellen där parterna kommer överens om
arbetsvillkor och löner i kollektivavtal. Att
möta de sociala utmaningarna är viktigt för
hela EU:s sammanhållning och den inre marknaden. Rättvisa arbetsvillkor, social trygghet
och social integration är gemensamma angelägenheter som bidrar till större stabilitet i hela
EU och därmed även Sverige. Miljöpartiet
anser att det är både rimligt och viktigt att lära
av varandra, och att de sociala frågorna får
draghjälp genom bla den sociala pelaren. Alla
förslag ska därför prövas utifrån sina egna
förutsättningar.
C: Centerpartiet är emot den sociala pelaren
då den riskerar att sänka både den framgångsrika svenska modellen och riskerar leda till
införande av lagstadgade minimilöner i Sverige. Den sociala pelaren riskerar att ge en
motsatt effekt för arbetstagarna. Mycket av det
som den sociala pelaren beskriver är ett ansvar
för just den nationella nivån och därför ser vi
inte det europeiska mervärdet med den sociala
pelaren. Vi är kritiska till inrättandet av en
europeisk pelare för sociala rättigheter och vill
inte se att den bidrar till mer EU-lagstiftning
på området.

L: EU:s medlemsländer måste ta ansvar för
sina medborgare. Alla européer ska ha rätt till
sociala minimirättigheter i sina hemländer.
Den inre marknaden måste fungera på ett socialt hållbart sätt, då kan också den fria rörligheten värnas (Samma svar som på fråga tre alltså
reds.anm.)
M: EU ska inte bestämma över svensk arbetsmarknad och välfärd. Vi vill inte kompromissa bort goda svenska förhållanden med

andra medlemsländer som inte kommit lika
långt som oss. Därför är vi emot den sociala
pelaren.
F!: Vi menar att EU:s grundambitioner om
ökad rörlighet mellan länderna för varor, tjänster och kapital (som är reglerade i olika protokoll) behöver kompletteras med ett socialt
protokoll. Detta bör innehålla regleringar om
grundläggande arbetsvillkor och rättigheter vad
gäller social standard.
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som helst i hela landet. Förtidsröstningen startar cirka tre veckor före valdagen och pågår
fram till och med valdagen. Information om
var du förtidsröstar hittar du hos din kommun
eller på www.val.se.
Du måste ha med dig ditt röstkort när du
förtidsröstar.

Mer information
På Valmyndighetens webbplats www.val.se
hittar du mer information om valet och hur du
kan rösta. Där kan du också beställa material
för att brevrösta från utlandet.
Du är välkommen att kontakta Valupplysningen om du har frågor.

www.val.se och 020 - 825 825.
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STHLM LOK

EXPEDITION

ÖPPETTIDER:

PLATS:

HELGFRIA TORSDAGAR

MITT EMOT GYMMET

09.00-16.30

49:AN.

På expeditionen kan du som medlem få hjälp med dina frågor och lämna rapporter på händelser du vill att vi tittar
närmre på. När expeditionen inte har öppet eller om du inte
har möjlighet att besöka den så går det utmärkt att ställa frågor och skicka in rapporter på vår klubbmail:

seko@klubb106.se
För den senaste informationen besök vår hemsida:

www.klubb106.se
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