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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!
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STÖDUTTALANDE MOT

HYVLING PÅ PÅGATÅGEN
Inom andra branscher som exempelvis detaljoch dagligvaruhandel har ”hyvling” varit ett
problem för arbetstagarna under ganska lång
tid. Nu har detta fenomen på allvar gjort sitt
intåg i järnvägsbranschen. Arriva använder det
vikande resandeunderlaget, orsakat av Coronavirusets spridning, som argument för att fullfölja sina planer där arbetsgivaren kommer
”erbjuda” arbetstagarna en tjänst på 80% som
de anställda måste tacka ja till. Alternativet är
annars att anställningen avslutas. Hyvling innebär att arbetsgivaren vill göra om befintliga
anställningar så att både antalet arbetstimmar
och lönen minskar. Antingen från heltid till
deltid eller sänka tjänstgöringsgraden på en
befintlig deltidsanställning.

"Vi i Klubb 106, Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund, stödjer helhjärtat våra kollegor
och kamrater på Pågatågen och ser med bestörtning och ilska på hur Arriva nu återigen
försöker sig på ofoget med att ta in hyvling i
järnvägsbranschen. Det är ett bedrövligt och
skamligt agerande som INGA arbetsgivare ska
komma undan med. Heltid ska vara norm och
en rättighet.
Det är inte vi löntagare som ska agera riskregulatorer för företagen och det är inte rimligt att
företag låtsas att de inte är bundna av avtal bara
för att man byter organisationsnummer. Tänk
om vi agerade likadant? Skulle arbetsgivarna
erkänna vår rätt att ta till konfliktåtgärder om vi
bytte namn till Sekom eller nåt istället?

Nej, vi måste få ett slut på underbuden i upphandlingar, ett slut på att företag använder Covid-19 som en ursäkt att attackera löntagarnas
Detta är inte bara en lokal fråga för våra kolle- rättigheter och villkor och sätta P för hyvling en
gor i Skåne. Det är viktigt att vi står enade i gång för alla.
denna fråga för att inte detta beteende ska bli
accepterat även i vår bransch. Med anledning av Vi står bakom er och er kamp till 100 % och
Arrivas försök till hyvling hos Pågatågen har vår känner med er. Vi är beredda att göra det som
klubb, i likhet med andra delar av Sekos organi- krävs i kampen för att hålla hyvling borta från
sation, gått ut med ett stöduttalande till den vår bransch och i förlängningen hela den
lokala fackklubben som organiserar Seko- svenska arbetsmarknaden. Vi ska vinna detta
tillsammans!"
anslutna medlemmar:
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EXEMPEL PÅ
FELRITADE TURER

Att många turer innehåller felaktigheter har
nog många av oss märkt. Allt från gångtider
som saknas till rena obegripligheter. Tyvärr får Här har turen ritats med passresa som direkt övergår i
vi inte ut några turlistor av SJ och kan därför
rast trots att man i själva verket lägger delar av den
inte granska eller förhandla kring några turer.
Påstår OPSL eller personalplaneringen att tiden på att just ta sig ut till tåget på bangården.
turerna är förhandlade stämmer det alltså inte.
Vi trycker från fackligt håll på för att kunna få
ut turlistor att förhandla just för att det inte
ska se ut som det gör i nuläget men dessvärre
är det just nu väldigt viktigt att du som enskild
medarbetare håller extra koll. Rapporter om
olika fel tar vi tacksamt emot för att kunna
trycka på bättre med hjälp av. Även rapporter
direkt till SJ och till skyddsombuden gör skillnad.
Ett klassiskt exempel på när en redan tight rast blir
än kortare av att gångtid/förflyttningstid efter rasten
saknas.

Även taxiresans längd har här lagts in för kort mot
hur den ska ligga.

Exempel på ett för långt arbetspass. Endast gångtid kan förlänga arbetspassets maxlängd på fem
timmar.
Introduktionsutbildning i vårt kollektivavtal finns som möjlighet vilket är både ett bra sätt att kunna
diskutera med kollegerna om dessa frågor och att lära sig mer om vad som gäller så att du lättare kan
upptäcka när något är fel i din tur. Här kommer en del exempel på hur det kan se ut
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Vissa turer är mindre begripliga än andra...

Extrarum i Gävle som skapar förvirring och återigen
avsaknad av gångtid inför rasten i Gävle.
Ett exempel på hur du med din kvartstid därmed
delvis betalar med din fritid för att ta dig till tåget. Att
planeringen denna gång lyckats boka plats i pasståget
är bra men ändå tycks det inte alls blivit rätt.
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ARBETSPASS LÄNGRE
ÄN 5 TIMMAR?

arbete utan rast. Personalplaneringen har
själva gått ut med denna information i ett infobrev som mejlades ut till oss förare den 14:e
augusti viket kan vara bra att hänvisa till om
Liksom felaktigheter som tas upp i föregående oklarheter uppstår. Gångtiden skall ligga i börartikel kommer här ett förtydligande med anled- jan av och/eller slutet av denna period om fem
ning av den lavinartade ökningen av turer där timmar arbete.
det planeras ut mer än fem timmar sammanhängande arbete utan rast. Ibland är det helt Från fackligt håll vill vi självklart granska tureruppenbart. Men ibland kan det vara mycket na i förväg för att minimera dessa olämpligsvårare att utläsa när exempelvis arbetet är fel- heter. Men eftersom turerna skapas med kort
aktigt planerat med arbetsmoment som ges för framförhållning erbjuds vi inte möjligheten att
lite arbetstid. Om turen istället hade konstrue- förhandla och godkänna turer. Vi upprepar att
rats på ett korrekt vis, med korrekta tider för det i nuläget endast är ordinarie jourturer
respektive arbetsmoment, så hade det då resul- som är förhandlade och godkända. Fortsätt
terat i mer än fem timmar arbete utan rast. Var rapportera felaktigheter i turer, vi är beroende
även uppmärksamma på turer som ritas om av era rapporter för att kunna lyfta dessa prooperativt! Regeln om maximalt fem timmar blem.
arbete utan rast gäller obönhörligen även vid
banarbetsturer och turer som
ritas operativt under exempelvis
reserv eller jour. Efter dessa
fem timmar ska du ha en rast
som är minst 30 minuter lång.
Under rasten är det rast, det
föreligger ingen skyldighet att
vara anträffbar för arbetsrelaterade ändamål.
Vid kontakt med OPSL/
personalplanering kan vi tyvärr
inte räkna med att den vi pratar
med känner till reglerna kring
denna grundbult i hur arbetet
skall förläggas. Detta är naturligtvis beklagligt och långt under den nivå vi borde kunna
förvänta oss av vår arbetsgivare.
Eftersom det därmed ofta uppstår diskussioner när problemet
påtalas så förtydligar vi att
endast gångtid får förlänga
denna period om fem timmar
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VISSTE DU ATT…
...du har rätt till ledighet med lön vid eget läkarbesök (inklusive tandläkarbesök)? Enligt §14 i
Spåra SJ har du rätt till ledighet med lön vid
eget akut läkarbesök, vid av företaget anordnad
hälsokontroll eller annat besök hos t.ex. vårdcentral, företagshälsovård, läkare eller mödravård. Vid samtliga av dessa tillfällen omfattas
tiden som åtgår för besöket inklusive restid.

7

STHLM LOK
TAGANDE UR
SÄKERHETSTJÄNST
På förekommen anledning så vill vi förtydliga
vad som gäller när vi av olika anledningar anser
att vi som förare inte är kapabla att ansvara för
tågets säkra framförande och därmed inte kan
vara i samt utföra säkerhetstjänst. Om vi exempelvis av yttre omständigheter inte har kunnat
få den nattvila som var planerad, om turplaneringen medför alltför snabba förändringar i
dygnsrytmen vilket gör att tröttheten blir alltför
påtaglig eller om vi har något annat som tillfälligt gör att vi inte känner att vi kan ansvara
för tågets säkra framförande så finns möjligheten att ta sig ur säkerhetstjänst. Detta är en
möjlighet men framförallt en skyldighet som av
säkerhetsskäl ska nyttjas om man helt enkelt
inte är i stånd att utföra säkerhetsarbete.

Efter att vi har fått vetskap om att ovanstående
inte har följts helt och hållet vid enstaka tillfällen så har saken tagits upp på den lokala
skyddskommittén. Vi har där kommit överens
med gruppchefer om att OPSL ska se över sitt
sätt att kommunicera när ett tagande ur säkerhetstjänst dyker upp, exempelvis behöver
kanske partiet om sjuk-kod etc. inte nämnas i
stunden. Vi har givetvis också som förare ett
ansvar för hur vi kommunicerar och vi vill därför påminna om att det är skillnad på att säga
att man är ok med att göra e-learnings, kopiera
papper, vara biljettgranskare, vara kundvärd på
plattform, delta i plattformsviseringar etc. och
att bara säga att man vägrar köra mer punkt
slut. Är det så att man inte ens orkar ovanstående icke säkerhetsklassade uppgifter så ska
man givetvis uppge det, men då är det enligt de
rutiner som är uppställda så att man blir sjukanmäld fram tills samtal med gruppchef har
gnomförts. Gruppchefen har som sagt möjlighet att i efterhand eventuellt korrigera denna
sjukskrivning om det anses vara korrekt att göra
så.

Vad händer då och hur går det hela till? Jo, vi
ringer såklart till OPSL först och främst och
uppger att man inte anser sig kunna ansvara för
tågets säkra framförande. OPSL ska då fråga
om vi är kapabla att utföra andra arbetsuppgifter ombord, dvs. de ska inte ifrågasätta och Om ni vill läsa mer själva så finner ni rutinerna
definitivt inte föreslå att man ska köra tjänste- för ovanstående i SJ-dokumentet: IF SD 83:4 i
tåg istället (vilket har förekommit) eller köpslå InfoTracker.
om annat. Om man som förare anser sig vara
kapabel att utföra andra icke säkerhetsklassade
uppgifter, men det inte finns några andra arbets
-uppgifter ombord att utföra ska gruppchef
kontaktas. Under kontorstid är det ordinarie
gruppchef som kontaktas och utanför kontorstid är det ”gruppchef i beredskap” som kontaktas. OPSL lägger då ut ”övrig tjänst” på föraren.
Om man däremot av någon anledning inte ens
anser sig lämplig att ens utföra andra arbetsuppgifter som inte har med säkerhet att göra så
bokas man tillsvidare med en sjuk-kod av
OPSL. Man ska då hänvisas till sin gruppchef/
gruppchef i beredskap för samtal om
situationen och gruppchef har sedan möjlighet
att om det anses vara befogat justera sjuk-koden
till något annat.
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EFFEKTIVARE LÖNEUTBETALNING
I ett veckobrev å det senaste lyftes hur SJ ligger
efter med behandling av övertidsblanketter och
att övertidsersättning kan komma att utbetalas
senare än vanligt. Det är ju redan sedan tidigare
svårt att kontrollera vilka övertidsanspråk som
godkänts och icke. Likaledes är det svårt att
klargöra vilka anspråk som utbetalats och när eftersom utbetalningarna inte måste ske följande månad och inte på något vis heller
bekräftas.

på kontoret. Kanske skulle det ta uppemot en
timma att få hela summan uppräknad och klar?
På det viset kanske somliga inte ens skulle orka
vänta den där sista kvarten för att få hela lönen
utan nöja sig med en hyfsad summa som täcker
mat, boende, lite sparande och så stryktipset
och kanske någon liten tårtbit på PeWe
Konditori i Hallsberg på lördagsrasterna.

ÅRSMÖTE SEKO
STOCKHOLM

Efter vårens inställda sammankomst kom till
slut dagen för vår region Seko Stockholms årsmöte. Den 2:a september gick mötet av stapeln.
Linnea Garli från vår klubb sitter med i Seko
Stockholms styrelse sedan tidigare och ingick
inte i dagens val men däremot stod ett antal
andra personer för ny- och omval, och trots att
mötet skedde per distans flöt det hela på
Att göra det besvärligt för oss anställda att an- tämligen okej.
mäla övertid är givetvis ett klokt vinstmaximeringsinitiativ av SJ och effektivitetsmedvetna som vi medarbetare är kan vi bara applådera. I samma anda vill skribenten därför lyfta
ett nytt förslag som kan öka lönsamheten: ponera att månadslönen skulle utbetalas i 20lappar kontant, sedel för sedel via en bankomat
I samma opragmatiska anda är ju anmälan om
övertid en av de mest analoga och omoderna
upplevelserna vi har som anställda på Sveriges
Mest Digitala Resebolag. Tidigare kunde övertid
med enkelhet anmälas i Xpider. Att den möjligheten försvunnit påstås bero på att alltför
mycket övertid anmäldes...
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Vår arbetsgivare ska planera arbetet så att ingen
arbetstagare löper risk att bryta mot ett skyddsstopp. Detta efterlevs inte alltid och vi behöver
tyvärr själva hålla reda på denna information.
Villkorade skyddsstopp som ska upphöra vid
ett visst datum förutsatt att åtgärder vidtagits
kan bli särskilt svåra att hålla reda på när
kompletterande information uteblir. Blir vi utskickade av OPSL ska vi heller inte räkna med
att det tas höjd för gällande skyddsstopp, deras
tillgängliga information om skyddsstopp är lika
rörig som vår, därmed föreligger risk att vi blir
utskickade på arbete utan att hänsyn tagits till
detta. Vi passar på att påminna om funktionen i
Trappens telefonbok där det finns möjlighet att
med sökord ”skyddsombud” få fram de skyddsombud som för tillfället är i tjänst om frågor
uppstår. Nedan presenterar vi en sammanställning i samarbete med våra skyddsombud för
Cst/Hgl i ett försök att göra denna information
mer lättöverskådlig (uppdaterad 20-10-07)

CST NBT KE
Skyddsstopp för spår 12, 13, 16 och 17 på
Cst. Detta gäller allt arbete i spår som av- och
tillkoppling, bromsprov samt multipelkoppling
och delning av multipel. Skyddsstopp ligger
p.g.a. nivåskillnader i ballasten sedan tidigare
banarbete samt avsaknad av brunnslock.
Skyddsstopp för i princip allt spårbeträdande för att, till fots, förflytta sig mellan
driftplatsdelarna Cst, Nbt och Ke. Stopp för
att gå bredvid eller mellan spår och/eller annan
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väg som kan leda till att spår måste korsas.
Detta förutsatt att egenskydd ej anordnats.
Detta sedan tåg ställts upp för klargöring i Ke
och det saknas säkra gångvägar dit. Mejl skickades ut 31/1 med hela skyddsstoppet formulerat.

HAGALUND
Ej skyddsstopp men på mellanbangården, spår
9 och 12 bör försiktighet vidtas vid klargöring.
Egenskydd anordnas genom kontakt med ställverket i de fall tåg står uppställda bortanför de
iordninggjorda gångvägarna eftersom intilliggande spår främst används för genomfart.
På spår 18 är det enda tillåtna arbetsmomentet numera klargöring av motorvagnar efter att tidigare skyddsstopp hävts.
D.v.s. ingen multning av motorvagnar eller
rundgång av loktåg.

UPPSALA
Skyddsstopp för att beträda gångvägarna
mellan spår 1 och 2, mellan spår 3 och 4 och
mellan spår 7 och 8. Viktigast är kanske att
det även omfattar vistelse mellan spår 11
och 12 på uppställningsbangården. Skyddsstopp p.g.a. att arbetsmoment som bromsprov,
utvändig kontroll av tågsätt eller annan vistelse
på dessa platser sker intill trafikerat huvudspår
och utan möjlighet till uppsikt och utan fria
utrymningsvägar. Om dessa områden ändå
måste beträdas skall först egenskydd anordnas i
samråd med tågklarerare.

HALLSBERG

VÄSTERÅS

Av arbetsmiljöskäl skall vi ej vistas på södra
sidan (mot stationshuset) av spår 4. Samma
sak gäller för spår 8 och detta p.g.a. att arbetsmoment som bromsprov, utvändig kontroll av
tågsätt eller andra uppgifter ej kan utföras på ett
säkert sätt med intilliggande trafikerade huvudspår. Gäller även för norra sidan av spår 1.

Stopp för vistelse i spårområdet vid arbete med
uppställda fordon p.g.a. intilliggande huvudspår.
Gäller följande spår: 2, 3a, 3b, 4a, 4b, repspåret.

ESKILSTUNA

BORLÄNGE
Stopp för vistelse i spårområdet vid arbete med
uppställda fordon p.g.a. intilliggande huvudspår.
Gäller följande spår: 2, 3, 4.

Stopp för vistelse i spårområdet vid arbete med
uppställda fordon p.g.a. intilliggande huvudspår.
Gäller följande spår: 1, 3, 4.
Gredby bangård - Skyddsstopp för all form av
klargöring på spår 10, 11 samt spår 12 framför multifunktionshallen. Detta p.g.a. kraftiga
ojämnheter i banöverbyggnaden samt avsaknad
av ändamålsenliga gångvägar.
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KORSORDSKLUR
Platsen för de olika bilderna passar in under
respektive tal i korsordet. Kan du se var bilderna är från?
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8
11

12

1

4

Vågrätt

Lodrätt

2 Ger dig el men lätt dör i X2-vagn
4 BILD - Vacker stad vid havet
5 Person från visst land som numera är s.k.
optimerare
6 BILD - Hit kör vi aldrig i jobbet
7 Istället för grill på en X2
12 BILD - Stad nära stor sjö
13 BILD - Stad tidigare angripen av Ryssland
14 Med glittrande försköning kanske Arlanda
Express är
15 Den är gul eller leder oss i vårt arbete
16 Är den kurva som är minst böjd
18 Spå liksom märke på kylig massa

1 BILD - Ouppskattat kort spår för X2
3 BILD - Inte namn på stad
8 BILD - Inga reginor rullar här
9 På dessa vill man i regel inte oplanerat stanna
10 BILD - Lokalt för rundgång
11 BILD - Möt en höna i stan
14 BILD - Här finner du två riktigt täta stopp.
17 Död ko
19 Stekspade som byggnad
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A-KASSA
Du är väl med i A-kassan? Frågan har ställts
tidigare men är fortfarande högaktuell då det
eventuellt kan finnas medlemmar som missat
att ett medlemskap i Seko inte automatiskt
genererar ett medlemskap i a-kassan.

Avslutningsvis vill vi påminna om att det är
viktigt att du håller dina uppgifter aktuella och
uppdaterade. I dessa sammanhang är den angivna lönen avgörande. Förutom att den ser till
att du betalar rätt medlemsavgift så är det den
uppgiften som avgör vilken ersättning du har
rätt till i händelse av arbetslöshet.

Speciellt i dessa tider, när vi påminns om att det
som kändes så självklart för några månader
sedan inte alltid är självklart, kan det vara värt
att fundera på saken om man inte gjort det
tidigare. Självklar är däremot förhoppningen
om att vi ska slippa få vår försörjning tillgodosedd med hjälp av a-kassa. Men i likhet med
andra försäkringar så är det något som är bra
att ha för säkerhets skull. Behöver vi själva
inte ta del av kakan har vi istället varit med
och solidariskt stöttat andra som behöver det
bättre. Vi är medvetna om att en del av er
gjort ett aktivt val att stå utanför, vilket kan vara
förståeligt om det exempelvis handlar om en
pensionär som arbetar på timmar.
A-kassans tak medger ersättning för inkomster
upp till 25 025 kronor (tillfälligt höjt till 33 000
p.g.a. Corona). Som Seko-medlem omfattas du
även av en inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen har inget övre tak och är din inkomst högre än a-kassans tak kan du därmed få
ut cirka 80 procent av din ersättningsgrundande
inkomst när a-kassa kombineras med Seko:s
inkomstförsäkring. Nya Seko-medlemmar
måste fr.o.m. 1 juli 2020 även vara medlem i
just Seko:s a-kassa för att kunna ta del av inkomstförsäkringen. Förändringen berör alltså
inte dig som sedan tidigare är med i annan akassa. Läs gärna mer om a-kassa och inkomstförsäkring på Seko:s hemsida:
https://www.seko.se/medlem2/forsakringar/akassan/
https://www.seko.se/medlem2/forsakringar/
inkomstforsakring/inkomstforsakring/
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Bildkällor Korsordsklur
Samtliga bilder från digitalmuseum tidigare
Samlingsportalen där historiska foton finns i mängder.
Ett intressant tips för nostalgikern.
1.
3.
4.
6.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

JvmKDAE01396
JvmKDAE03833
JvmKCAA00835
JvmKCAA01503
JvmKCAA01376
JvmKCAC05288
JvmKDAJ10485
JvmKCAC17875
JvmKCAA01324
JvmKBDB13169

KALENDARIUM
OKTOBER
20-21/10
Spåra SJ
Plats: 49:an, lokal Paris/London
Tid: kl. 8-16
Lär dig mer om våra mest grundläggande rättigheter på jobbet, som exempelvis: arbetstidsregler, viloregler m.m. Vi studerar noggrant
villkoren i kollektivavtalet och hur vi kan nyttja
detta som bäst. Utbildningen är för alla medlemmar i Seko och SJ-anställda i Hagalund/
Stockholm som inte har gått sådan utbildning
de senaste 5 åren. Seko bjuder på lunch, fika
och skattefri ersättning.
För att delta: Anmäl dig till utbildning@klubbsjtrafik.se och använd rubriken
”Spåra SJ”. Sök sedan tjänstledighet utan lön
via Xpider senast 14 dagar innan utbildningen.
Du kompenseras ekonomiskt för dagen med
119kr/h (skattefritt stipendium).

NOVEMBER
17/11
Introduktionsutbildning (LO)

Sök sedan tjänstledighet utan lön via Xpider
senast 14 dagar innan kursen. Du kommer att
kompenseras ekonomiskt för dagen med
119kr/h (skattefritt stipendium).

DECEMBER
2-3/12
Spåra SJ
Plats: 49:an, lokal Paris/London
Tid: kl. 8-16
Lär dig mer om våra mest grundläggande rättigheter på jobbet, som exempelvis: arbetstidsregler, viloregler m.m. Vi studerar noggrant
villkoren i kollektivavtalet och hur vi kan nyttja
detta som bäst. Utbildningen är för alla medlemmar i Seko och SJ-anställda i Hagalund/
Stockholm som inte har gått sådan utbildning
de senaste 5 åren. Seko bjuder på lunch, fika
och skattefri ersättning.
För att delta: Anmäl dig till utbildning@klubbsjtrafik.se och använd rubriken
”Spåra SJ”. Sök sedan tjänstledighet utan lön
via Xpider senast 14 dagar innan utbildningen.
Du kompenseras ekonomiskt för dagen med
119kr/h (skattefritt stipendium).

Plats: digital plattform
Tid: kl. 8-16
Funderar du på att gå med i facket, men vill
veta mer om vad det innebär? Eller är du redan medlem men vill veta mer om dina rättigheter? Då är Sekos introduktionskurs något för
dig! Utbildningen är en endagsutbildning.
För att delta: Anmäl dig med namn och
personnummer till studier.stockholm@seko.se.
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