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Begravningen äger rum på Klaraporten måndagen den 11 juli kl. 9-24, 
Bistron kommer att hållas stängd på grund av gravöl under denna tid, 

du som ska äta lunch hänvisas därför till rastlokalerna på plan 7.



Situationen med IVU är mycket, mycket allvar-
lig. Systemet låg nere i nära en vecka och våra 
medlemmar och medarbetare hänvisades un-
der detta veckohaveri till att titta i Trappen 

hur man arbetar eller att rensa data/tömma cache i 
IVU-appen eller webbläsaren på dator och mobilen. 
Den erbjudna lösningen sades ha fungerat för fler-
talet personer, men enligt majoriteten medarbetare 
fackstyrelsen har varit i kontakt med fungerade inte 
den föreslagna lösningen. Trots en senare fix är pro-
grammet nu fortfarande instabilt.

I en verksamhet där situationen, på grund av den 
undermåliga schema-, planerings- och grupphante-
ringen, redan är så pass ansträngd och arbetsmiljö-
mässigt undermålig (rent ut sagt farlig) att människor 
väljer att avsluta sin anställning... blir det här ännu 
en spik i kistan, ännu en droppe som får bägaren att 
rinna över. Att inte kunna se hur du arbetar, kunna 
se dina lediga dagar och hur turerna är förlagda i för-
hållande till den lilla fritid du har som SJ-anställd, 
är extremt stressande. Många förare och ombordare 
har varit frustrerade, vi har mött både ilska, gråt och 
uppgivenhet under de sex och en halv dagar som det 
totala IVU-haveriet pågick.

Det är spännande att se hur SJ AB har slitit håret 
natt och dag för att för att hålla liket IVU vid liv, hell-
re än att konstatera att ”jahapp det här verkar ju vara 
skräp, vi kanske borde hitta något program som är en 
bättre lösning för verksamhetens medarbetare, vars 
vardag och privatliv vi i stort sett inte har respekterat 
på åtta månader... och som inte gör att vi bryter mot 
kollektivavtalet några hundra gånger i veckan”. 

Nedmonteringen av 
ett fungerande företag

Facket, såväl som skyddsorganisationen och trafik-
ledningen, varnade för IVU:s införande då man ansåg 
att planeringssystemet inte var tillräckligt välfunge-
rande för att kunna implementeras i en verksamhet 
av den komplexitet och dynamiska karaktär som SJ 
har. Ingen ordentlig riskanalys genomfördes och pi-
lotförsöken förlades som alltid på åkstationer som är 
relativt lättplanerade, såsom Göteborg, där personal-
resurserna brukar vara hyfsat stabila. Detta gav en 
skev bild av hur systemet skulle komma att fungera 
på ett brett spektrum och den som tryckte på röda 

knappen för införande borde verkligen skämmas. 
Det verksamhetshaveri som nu pågår har inte bara 
pågått i sex-sju dagar utan i över 250 dagar.

Att leva i helvetet
Den demontering av systemet med fasta grupper som 
SJ dessutom har gjort strider mot kollektivavtalets 
bilaga 2, men även mot allt vad som är säkert, här-
ligt, mänskligt och pålitligt. Vi har under pandemin 
och med IVU-fiaskot lärt oss att företagets vackra 
värdeord gäller kunderna, inte medarbetarna. Som 
anställd på SJ har vi som arbetar med kärnverksam-
heten (förare, ombordpersonal, opsl, driftstöd (ingår 
i kat. lokförare), fordonsledning, trafikledning) en 
mycket otrygg vardag, där man bara ska finna sig i 
och rätta in sig i ledet, acceptera sena turändringar, 
upprepade kollektivavtalsbrott, att inte kunna ha ett 
privatliv, att förlora vänner och svika sin familj om 
och om igen. Allt på grund av att SJ AB i nuläget tycks 
anse att söndra och härska är vad frasen ”arbetsgiva-
ren äger rätten att leda och fördela arbetet” innebär. 
Personalen är en resurs, men en ansiktslös sådan, 
som man kan göra vad man vill med. Som marionett-
dockor.

Men utbränd personal som går på knäna och 
stressgråter, som inte ens kan planera att gå på bio 



eller en konsert eller en kräftskiva med grannarna 
på grund av planeringsoptimeringens diktatur, är 
en säkerhetsrisk. Man kan inte förväntas prestera 
på toppen av sin förmåga när man blir mentalt ned-
bruten. Felaktigt konstruerade turer som utelämnar 
säkerhetskontroller av fordon, gångtider och andra 
moment är även det en stark säkerhetsrisk. Eftersatt 
underhåll av fordonen är en stark säkerhetsrisk. Att 
man från arbetsgivarens sida låter ett planeringssys-
tems begränsningar försämra verksamhetens säker-
het och arbetsplatsen som helhet går inte att försva-
ra. Veckobrev och extra infobrev blir till slut sinnrikt 
utbroderade pekoral som personalen skrattar åt i 
lunchrummet medan de letar efter nya jobb i privat-
mobilen. Det är där vi lite halvt befinner oss idag, yr-
kesstoltheten till trots. Många är vi som är stolta över 
våra jobb, över samhällstjänsten vi utför, över den 
service vi ger. Men även den stoltheten har sin gräns.

Vem behöver ta ansvar?
SJ AB skyller på Trafikverket som inte förmår att 
leverera i tid. SJ AB bör KRÄVA att Trafikverket le-
vererar i tid, man bör KRÄVA en framförhållning 
från Trafikverkets sida som gör att SJ AB med god 
framförhållning kan skapa turer, låta dessa genomgå 
granskning i samverkan med fackliga representanter 
och skyddsorganisation för att sedan publicera dem 
när föreslagna ändringar är genomförda och kollek-
tivavtalsvidrigheter är bortskalade. SJ AB har, efter 

detta haveri med IVU, en lika stor moralisk skyldig-
het att vara en god arbetsgivare som att leverera re-
sor till sina kunder. Det går att vara både ett lönsamt 
företag och ha en god företags- och säkerhetskul-
tur. Implementera den nyare versionen av RPS och 
kräv att Trafikverkets program ”lirar” med den, stäm 
skjortan av IVU.rail och återinför fasta grupper.

Tiden för förbättring är inne
Att trycka ut internutbildade lokförare är inte en 
lösning, däremot är en arbetsplats med bra schema, 
möjlighet till fritid och välkonstruerade turer en lös-
ning. Den kanske är dyr och kräver mer samverkan 
med olika parter, men vad har man att förlora? I 
dagsläget är anseendet redan illa skadeskjutet. Vi har 
förlorat ett mycket stort antal duktiga och glada med-
arbetare som älskat att jobba på företaget. Förare och 
ombordare som haft full fordonsbehörighet. Som har 
förvaltat både kunskap och SJ:s rykte väl. Men de fick 
nog.

Och nu är det nog. Som en kortsiktig lösning bor-
de veckolistan ha skickats ut via e-post tills systemha-
veriet var stabiliserat, vidare borde inga turändringar 
eller FP-flyttningar ske då dessa inte kan kommuni-
ceras ut till medarbetarna. Vidare bör samtliga med-
arbetare få tidsförskjutningstillägg för varenda en av 
de dagar som IVU är nere, då delgivningen av turer 
inte har haft längre framförhållning än en dag.

/Styrelsen

ATT LÄMNA EN TOXISK SITUATION

Jag heter Johan Nyqvist och är lokförare, jag 
var stationerad på Hagalund i Stockholm från 
2016, till och med 19 Juni 2022, då jag med 
tungt hjärta lämnade SJ. Jag hoppas att ni tar 

er tid att läsa historien om varför jag ville börja här 
och varför jag slutade.

Hur jag valde SJ
När jag blev klar med lokförarutbildningen så fanns 
det ingen tvekan om var jag ville jobba. SJ körde tåg 
överallt, det fanns god variation i körningen, en stor 
och trygg organisation så att jag kunde komma in i 
lokförarlivet på en stabil grund, göra saker rätt och 
känna mig trygg i att inga genvägar togs. 
Jag tänker inte sticka under stol med att jag också 
visste att SJ hade sina baksidor. Lägst ersättning, 
kvartstid och en massa ”bör” i kollektivavtalet. Den 
stora, stundvis otroligt tungrodda organisationen 
och byråkratin som tog lång tid på sig innan saker 
hände var ju något av ett tveeggat svärd, där visserli-
gen alla beslut tog mycket lång tid, men besluten som 
togs vid det laget var ordentligt stötta och blötta. 
Jag sökte till SJ väl medveten om dessa baksidor, 
som vägdes upp med god råge av allt det övriga. Den 
varierade körningen, de olika fordonen, att jag blev 

hörd om jag behövde vidareutbildning eller lots på 
en ny driftplats. Det har alltid funnits någon att tala 
med vid fordonsfel, trafikfel osv. Mina gruppchefer 
har kommit och gått men alla har behandlat mig väl, 
kanske specifikt Risto som jag hade tidigare, och To-
mas som är min nuvarande. 

Och såklart TrAppen. Lyxen att kunna se och ringa 
mina kollegor, se vilket tåg som står på vilket spår, 
något så enkelt som km till nästa stopp. Funktioner 
som jag tagit för givet, för varför skulle inte alla tåg-
bolag ha dessa funktioner?

En glad lokförarkollega
Och så har jag kört sedan jag började. Det har hänt 
att jag suttit i hytten i 200km/h med ett brett leende 
och kanske ett glatt skratt över mitt yrke. När känslan 
bara väller över mig, att jag kör tåg, att jag är en del 



av den här gigantiska maskinen som flyttar folk i rätt 
imponerande hastigheter och komplexitet. 

Och när det var dags att introducera InfoTracker 
så var jag försiktigt optimistisk. Som sagt, det går inte 
fort i svängarna, men det blir ju i regel bra gjort. Det 
var väl tvunget att göras, antog jag, att man behövde 
uppdatera den digitala infrastrukturen för att fung-
era i ett modernt företag. Jag gick även med i Supe-
rusersgruppen (obetalt) eftersom jag kände att jag 
kunde bidra med hjälp där. 

Jag blev också körlärare till slut. En chans att frä-
scha upp mina egna kunskaper, hjälpa andra och få 
sällskap i hytten. Och att vara lite vardagshjälte kän-
de jag. Det var svårt nog att få LIAplatser när jag var 
i skolan, och än värre nu. Så att ställa upp och dess-
utom kunna visa upp mitt företag från dess vackraste 
sida (dvs från insidan av hytten) kändes som ett pri-
vilegium. Jag skröt om oss, om vår organisation, och 
hur bra vi tog hand om våra anställda, och om hur 
bra våra appar och planering var. Även de negativa 
sidorna som jag såg och nämnde var kopplade mer 
till yrket än SJ som arbetsgivare, men jag nämnde 
dem öppet som sådant eftersom jag tror att öppenhet 
är den bästa policyn.

Förfallet börjar
Men sedan har det gått utför. Gruppvalen försvann, 
och med dem ett av alla plus i kanten SJ hade, möj-
ligheten att kunna se litegrand hur ens schema ligger 
flera månader fram i tiden. Vi jobbar ju skift, så ti-
derna är alltid lite kaos, och saker ändras ju i vecko-
listorna ibland, men man hade en generell ide om hur 

det såg ut. ”12 September vill jag på konsert, men jag 
jobbar dagen efter... Men det ser ut som att jag ska 
jobba kväll, så då har jag sovmorgon, superbra.” Det 
innebar att man kunde planera.

Man var alltid lite glad om man fick den där bra 
gruppen, och även idag träffar man folk i fikarummet 
som när ämnet kommer på tal har historier om den 
där gruppen som bara var så jäkla perfekt för dem.

Detta skulle ju ersättas med att vi önskar ledighe-
ter i god tid framöver, men det har ju inte fungerat. 
Man får inte svar i tid. Så kom det ett nytt nyhets-
brev där man nämnde att man skulle få svar mycket 
snabbare, vilket i realiteten innebar att man blev ne-
kad och ombedd att ta det med korttidsplaneringen 
närmare inpå, snarare än att man fick ett snabbt och 
konkret ja eller nej. 

Lyckligtvis så har jag inte jättemånga evenemang 
som inte gick att rucka på från min sida, så jag drab-
bades inte jättehårt, och korttiden var oftast otroligt 
hjälpsamma om man sa de magiska orden (Vilka är 
”Jag kan flytta på andra lediga dagar” eller ”Jag kan 
ta extrapass för att lösa det här”). Men det har hela ti-
den tytt på underbemanning. De lediga timmar eller 
dagar man ansamlat har man sällan eller aldrig kun-
nat tagit ut som tid, utan de har lagts på hög tills man 
sett att man har rent löjliga mängder tid innestående 
som man lika gärna kan ta ut i reda pengar, för att 
söka ledigt är dödfött.

Pandemi, krisavtal och IVU
Sedan kom pandemin. Vi gick alla ihop för att få sa-
ker att fungera. Jag var stolt över hur facket backade 
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för att även de insåg att det var en sådan situation då 
man inte kan råhålla på allt, utan man får spela det 
lite efter hur det går. Vi ställde upp på att i princip gå 
på vrålskubben för att få organisationen att fungera. 
Och i varje fall jag kände mig som en kämpe, som en 
boxare som duckar undan för jabb efter krok som ar-
betetsmiljön gav. Men man blev tröttare och tröttare. 
Sedan kom IVU. Vi vet alla hur det gick. Och det var 
då jag tror jag kraschade. Jag förstår att det hela var 
en kombination av pandemins osäkerheter, sjuk-
skrivningar och ett planeringssystem som jag skul-
le kunna beskriva med långt mer färgstarka ord än 
uselt. Uselt för alla inblandade.

Jag tog paus från körlärandet precis innan (2v 
elev, 4v semester, 2v elev betydde 2 månader med 
2-3 turer egen körning vilket var lite intensivt.), en 
paus som blev ett avsteg från rollen överhuvudtaget 
när jag inte kunde stå för företaget längre. Jag vil-
le inte stå med metaforisk dynga upp till midjan och 
förklara för färska lokförare att det är såhär vi har 
det, och skulle de frågat om jag trivdes så skulle jag ju 
vara tvungen att svara ärligt. Det var inte värt 200kr 
extra per dag för det. 

Sönderoptimerad
Novemberschemat var kaos. Och jag skrattade. Det 
där skrattet jag skrattar när jag har motstånd, när 
livet skickar en kurvboll och jag får fokusera, käm-
pa litegrand. ”Såklart SJ klantat sig, de har kämpat 
med det här i flera år och inte fått det rätt ännu, haha! 
Någon kommer få skämmas när de drar tillbaka och 
polerar upp det här igen, wow alltså!”

Men ingen backade. Nu var IVU lanserat, och det 
skulle vara ett nederlag att backa och gå tillbaka till 
manuellt lagda turer i det gamla systemet igen. Kan-
ske den dörren var stängd, ingen sparade backups el-
ler tänkte på att köra systemen parallellt, vad vet jag? 
Jag kan tycka att det totala misslyckandet som sked-
de med planeringssystemet inte borde kunna skett 
på ett företag som SJ. Vi har otroligt kunnig personal 
som jobbar med planeringen och med ITlösningar-
na. Hur kan en sådan enkel sak som grundläggande 
provkörning av ett så vitalt system negligeras? Det 
är ju mitt och mina kollegors liv som man behandlar 
med mindre respekt än vad de förtjänar. 

Decemberschemat kom, med ett otroligt sent 
schema för julhelgen, och jag slutade skratta och bör-
jade bli orolig på riktigt.

Jag personligen hade en hel del önskemål angåen-
de den helgen, familjesammankomst med min sida 
av släkten, i en stad 4 timmar bort. Jag önskade så-
klart ledigt den 23:e för att kunna åka dit, eller i varje 
fall en tidig tur så att jag slutade tidigt och kunde åka 
kvällen den 23:e.

Turen jag fick slutade kl 23:45. Att jag var besvi-
ken var en underdrift. Korttiden lyckades skarva bort 
någon timme där i slutändan, men jag kunde inte åka 
upp den dagen såklart. Ett ”bör” i avtalet innebar att 

det var bara att inse att den julen blev bra mycket 
stressigare. Och kortare.

Men jag tog mig upp på julaftonen. Hann med att 
träffa min bror i förbigående kändes det som innan 
de skulle vidare den 25:e. Och spenderade en stor del 
av julaftonen med att bara lasta av mig hur jag kände 
angående jobbet, och sent på julaftonen satt jag och 
stirrade rakt ut bland presentpapperen och glöggen 
och insåg att jag inte tyckte om att köra tåg längre. 
En sådan där sjunkande känsla i magen när man in-
ser att något har gått fel. Jag kände mig som ett djur 
i en bur, ville bara göra vadsomhelst som inte var att 
återvända till jobbet. Spenderade resten av julhelgen 
med att se över mina möjligheter (Och att bli matför-
giftad. Men det skyller jag inte på SJ)

De där stunderna då jag skrattat och lett i hytten 
över vad jag kände var ett privilegium att kunna göra 
var väldigt långt borta.

Hur jag valde bort SJ
Januari var i samma skick som tidigare, och var det 
Februari eller Mars när man till slut började göra 
turer manuellt? Men vid detta lag var redan skadan 
skedd, och vi på produktionssidan ser fortfarande 
problem. Vi har alltså haft månader av felaktiga tu-
rer med felaktiga tider till passresor, passresor till fel 
orter, felaktiga nattvilor och arbetstider, inga hotell 
bokade, fel personal ombord på tågen och fel spår där 
vi ska hämta upp tågen på bangård listad. Och mitt i 
allt detta så skall vi alltså felanmäla alla fel, rapporte-
ra övertid för felaktiga tider, lista ut vart våra fordon 
finns, och vem som skall vara ombord dem.

Jag spenderar en onödig mängd tid och energi att 
lusläsa min tur för dagen för att se om den ens stäm-
mer överens med verkligheten.

En av de stora fördelarna vi haft med TrAppen är 
att vi, till viss del, kan chefa över oss själva. Vi kan se 
omlopp, vi kan se vart kollegorna skall jobba. Vi kan 
se var ett fordon hamnar i sitt omlopp och ringa for-
donsledningen och föreslå en lösning innan de ibland 
uppmärksammat att det var ett problem. vi kan så att 
säga aktivt olja mekanismen inifrån där det behövs. 
Den förmågan tas ifrån oss om inte information vi får 
stämmer, eller om den inte är tillgänglig till oss, som 
via infotracker. Information som är enkelt och smi-
digt presenterad för våra syften kan släcka så många 
små bränder i vår vardag. 

Och till slut så kände jag att jag måste bort. SJ ser inte 
ut att ha några planer att faktiskt lösa den här situa-
tionen på ett sådant sätt som skulle göra det bättre 
för oss i produktionen än vad det var innan man tog 
bort gruppvalen och TrAppen. Eller ens i närheten av 
jämlikt med hur det var. 

Konstruktiv kritik
Jag ser kritiskt på att facket inte har bjudits in att 
ha inblick över schemaläggningen, vilket skulle ha 



kunnat kväva en massa småbränder innan huset rent 
metaforiskt blev övertänt. 

Jag ser kritiskt på att jag inte kan lita på plane-
ringen. Att min tur är mer av en generell gissning. 
Jag kan singla slant om mitt fordon står på rätt spår i 
Hagalund. Hoppas att mina gångtider stämmer. Lösa 
ett helt pussel för att se ett fordons omlopp och vart 
det hamnar härnäst. 

Jag ser kritiskt till att vi inte kan ha grupper. 
Ett antal fasta grupper samt ett antal skubb/vråls-
kubbsgrupper/sverigegrupper skulle göra våra liv så 
mycket enklare. Skiftarbete är krävande som det är, 
att ha i varje fall ett generellt hum om hur man ska 
jobba mer än en månad i förväg är betydande för vårt 
välmående. 

Jag ser kritiskt till hur IVU har hanterats. Man såg 
projektet som viktigare än organisationens funktion 
och de anställdas välmående. IVU borde ha stoppats, 
omvärderats långt innan. En författare som skriver 
från hjärtat måste ibland klippa bort flera kapitel, 
och ibland börja från början om det som berättas inte 
gör visionen rättvisa. Kill your darlings säger man på 
engelska. Om saker skall bli bra så måste man vara 
villig att stega tillbaka och inte falla för vad engels-
männen kallar ”Sunk cost fallacy”, eller ”The concor-
de fallacy”. 

Ibland är det viktiga att fortsätta kämpa trots att 
ett projekt verkar förlorat, och ibland är det värt att 
börja om från början även långt fram i ett projekt, 
och de människorna som kan göra de besluten kor-
rekt är värda en enorm ersättning. Jag tror att med 
resultaten i hand att det är uppenbart hur många 
bubbelgum de personerna som tog de besluten för 
IVUprojektet är värda. Alla har förlorat på det här, 
både ledningen och de inom produktionen på SJ.

Välmenande förbättringsförslag
Det finns mycket jag skulle vilja se som förbättringar 
för oss inom produktionen.

Jag skulle vilja se att man ändrade hur natt-
vilorna är upplagda. Som nu skall de vara 11h 
men kan förkortas till 8h på bortastation. Jag skulle 
se att på bortastation så får man inte planera dem till 
mindre än 11h, men vid förseningar så kan de för-
kortas till 8h utan vidare påverkan. Det ger tid till 
korrekt sömn, mat, dusch, nervarvning och frukost 
efter ett arbetspass. Jag känner att sedan IVU så har 
nattvilorna blivit kortare, oftare närmare 8h än 11h, 
vilket är mycket tärande. Innan hade jag inte sett en 
nattvila på 8h och 2min som jag sett med IVU. 

Gruppval med mer flexibla grupper som 
nämnt ovan. Den utlovade flexibiliteten som det 
nya systemet utlovade har inte synts röken av, och 
när man gjorde undersökningen inför IVU och fråga-
de vad folk ansåg vara ett bra schema så var förutsäg-
barhet utan tävlan #1 på den listan. Men det var inget 

som uppmärksammades, man hade redan bestämt 
sig för ett system och att de anställda och facket öns-
kade sig något annat var något man fick snacka runt. 
Så nu har vi ingen förutsägbarhet och ingen flexibi-
litet. 

Högre ersättning. Jag har otroligt skickliga kol-
legor, som gör ett hästjobb och mer därtill varje dag. 
Det faktum att vi har sämst lön i branchen är bak-
vänt. SJ har lockat med den bästa organisationen och 
de mest varierade körningarna, men vi kan väl säga 
att organisationen inte är mycket att locka med som 
det ser ut nu. Det kan vara billigare i längden än att 
konstant nyutbilda förare. 

Släpp in facket. Låt dem hjälpa till i ett tidigare 
skede. Låt dem felsöka turer, låt dem utbilda plane-
rarna i avtalet. Låt dem göra er bättre, och stoppa 
små fel innan de blir stora fel. Jag vet att facket gör 
grupperna på pendeltågen och gjorde det troligtvis 
även på stockholmstågs tid. Det skulle innebära både 
att turerna granskas och okejas innan publicering, 
samt att det då hamnar på deras ansvar att göra ett 
bra jobb, och om lokförare inte gillar sina scheman så 
faller det på facket att lösa det. Använd dem som first 
line support och låt dem skicka större problem vidare 
till nästa lager support som SJ håller i. 

Byt ut bör mot skall. Att sluta kl 23:45 dagen 
innan ledig julhelg borde inte ske. Att börja kl 04:30 
efter ledig helg gör att man inte kan planera något 
på söndagen. Sedan IVU kom så har bör allt oftare 
kastats för vinden, vilket gör de lediga dagar man har 
helt oplanerbara.

Jag skulle vilja avsluta med att jag inte egentligen 
tycker illa om SJ. Några av mina bästa arbetande år 
har jag spenderat i SJs tåghytter, på plattformar och 
i fikarum med världens bästa kollegor. Och det kan-
ske är därför jag är så otroligt besviken att ett företag 
som skryter om sin personal, inte tar hand om dem 
bättre. Att ni inte ser hur mycket vi älskar våra jobb 
och hur mycket vi vill göra dem bra. Hur vi tvingas ta 
ett steg tillbaka och säga att vi inte kan ställa upp nu, 
för vi ställde upp igår, i förrgår, och dagen innan det, 
sedan november och tidigare än det. Och någonstans 
har det tagits för givet att vi kommer att fortsätta att 
acceptera den här crunchen, det här extraordinära 
läget. 25000kr skulle i min mening vara mer välför-
tjänt till de som stannar kvar. 

Jag vill klargöra att min avgång beror på mitt miss-
nöje med SJ och min kärlek till en vettig arbetsmiljö. 
Jag vet att jag kommer sakna SJ, men jag kommer 
inte sakna det SJ jag lämnar idag. 

Till den som läst igenom hela min lunta, Tack.



DELGIVNINGSFAKTA I KAOSTIDER
I dessa dagar då IVU verkar krascha hipp 
som happ på grund av zombiesessioner el-
ler uppdateringsbuggar eller vad som, kan 
det vara bra att komma ihåg hur delgiv-
ningen ska se ut.

Basgrupp: Vid turstart ska du kunna se hur du 
arbetar nästkommande arbetsdag. Den starttiden 
gäller, om det inte är så att planeringen har kon-
taktat dig personligen angående ändringen.

Variabel grupp: Vid turslut ska du kunna se hur 
du arbetar nästa dag.

Sverigegruppen: Första turstarten för nästkom-
mande arbetsperiod meddelas senast vid sista 
turslutet innan ledig period. Är man väl inne i en 
arbetsperiod så ska man vid varje turslut veta hur 
man jobbar nästa dag.

Fritid är fritid, vi ska inte behöva sitta klistrade vid jobbtelefonen utan faktiskt kunna lita på regelverket 
och kunna ha ett liv utanför jobbet. 

Om du inte ser en tur i Trappen (som enbart kan visa turinfo två dagar framåt) gäller följande:
Du inställer dig på arbetet kl. 08:00, alternativt 11h efter avslutad tur (detta eftersom dygnsvilan är  
helig) och sedan är du reserv i 10h.

IVU-ZOMBIES IN ACTION.

FORTSÄTT ATT SKICKA IN RAPPORTER!
Vi vet att det är prövande tider och att man kan upp-
leva det som att ingenting händer när man skriver en 
rapport i Synergi, till GC eller mailar planeringssup-
porten. 

Vi vill uppmana er att ändå fortsätta skriva och 
skicka in rapporter, skicka gärna en kopia till oss och 
skyddsorganisationen utöver gruppchefen. Det vi kan 
tvista på skriver vi tvisteframställan på när det gäller 
både sena schemasläpp, arbetstider, olagliga turer, 
med mera. Och det som går att driva som sakfrågor 
för att förbättra arbetsplatsen lyfts både i samtal med 
gruppchefer såsom i olika forum som skyddskom-
mittéer och liknande.

Det förekommer ofta att vi tar upp ett ärende som 
vi har hört pratas om flitigt i rastlokaler eller vid av-
byten. Men arbetsgivaren menar att underlag sak-
nas för att det inte finns rapporter. Vi påpekar alltid 
att problemen existerar även om det kanske finns få 
skrivelser som tar upp dem. 

I många fall faller ett ärende inom flera olika katego-
rier, men det går bara att välja en. Gör då en kopia av 

din rapport, märk den med en ny kategori och skicka 
in den igen. 

Som exempel kan nämnas turkonstruktion, som 
både kan vara planeringsbetonat, organisatoriskt be-
tingat men även viktigt av arbetsmiljöskäl då turen 
kanske innebär stressmoment eller saker som påver-
kar säkerheten. Ju fler aspekter ett ärende omfattar, 
desto viktigare är det att ärendet tas upp på flera 
fronter. 

Att skriva rapporter är ett sätt att förändra och 
förbättra arbetsmiljön. Vi vill tacka alla som konti-
nuerligt skickar mail, hugger tag i någon av oss för 
att prata om en viktig fråga eller någon säkerhetsrisk 
man har upptäckt. Vi tar med oss allt.
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HÄNG MED PÅ GRÖNAN, KÖR 
5-KAMP, HA SKOJ MED KOL-
LEGORNA OCH ÅK MASSOR!

Seko Klubb SJ Trafiks yrkesverksamma 
sektionsmedlemmar i Administratörer, 
Försäljning, Åkande & VÄTE samt med-
lemmar tillhörande Seko Lokförarna SJ 
Stockholm/Hagalund välkomnas till tra-
ditionsenlig medlemsdag på Gröna Lund 
med 5-kamp och karusellåkning. Även i år 
bjuder båda klubbarna sina medlemmar på 
entré, fria karusellåk och 5-kampshäfte!
 
Datum:
-Tisdagen den 16 augusti 
-Torsdagen den 25 augusti

Tid: Kl. 16:00-24:00

Nämnda medlemmar måste föranmäla sitt 
deltagande genom att fylla i webbformulä-
ret på klubbsjtrafik.se för att kunna delta 
och för att anpassa inköp av entrébiljetter 
och 5-kampshäften som måste förbeställas 
enligt besöksvillkoren. 

Inför respektive tillfälle träffas de föran-
mälda medlemmarna kl. 16:00 på puben 
utanför Gröna Lunds huvudentré för pepp 
och lagindelning! På puben finns möjlighet 
till förtäring av ett brett sortiment av dryck 
och olika måltider som bekostas själv. 

Observera att tillställningen endast är 
till för nämnda medlemmar och anmälan 
är bindande!

5-kampsgrenar:
De fastställda grenarna i 5-kampen är Ken-
tucky Derby, Woody, Boom Ball, Vattenpi-
stolen och Skjutbanan.

Deadline för anmälan:
Fyll i webbformuläret på klubbsjtrafik.se 
senast den 25 juli. Är det färre än 6 st del-
tagare ställer vi tyvärr in arrangemanget.

Så kom med och ha skoj, nu åååker vi!


