
RAKA SPÅRET 
TIDNINGEN FÖR SEKO KLUBB 119 

Nr 1, februari/mars  2008 
 

 
 

Langa fram punktlighetspengarna! 
 

Raka Spåret är tillbaka på banan! 
I detta nummer bl a: 

 



 

Vad har hänt sen 
sist? 

 
 
I decembernumret kunde du 
läsa om den nya lönen, insändare 
och debattartiklar bl a om att 
Veolia stäms för illegalt bygge på 
Västbanken. Tidningen innehöll 
även information om SEKO kören, 
om tidskompensation för helg, om 
stolligheten med att omvandla 
Saltsjöbanan till järnväg samt att 
Veolia skrotat sin drogpolicy. 
 
I det här numret har vi börjat 
uppmärksamma de som fyller år 
(först och främst 50 och 60 år). Vi 
skriver om arbetsrelaterad stress, 
om alkohol- och drogpolicyn, om 
den stora medarbetardagen samt 
informerar om studier och 
kommande årsmöten. Tack till 
alla er som skickat in 
insändare och artiklar! 
 
Diskutera gärna tidningen på 
klubbens interna debattforum på: 
http://klubb119.wordpress.co
m/ så att även det utvecklas.  
 
En facklig organisation blir 
inte starkare än vad 
medlemmarna gör den till. 
 
 
Nästa nummer av Raka Spåret 
kommer ut i mars/april 2008. Där 
kommer b l a klubbens 

verksamhetsberättelse för 2007 
att finnas. 
 
Redaktionen tar tacksamt och 
ödmjukt emot bidrag av alla sorts 
slag, det kan vara texter i form av 
en insändare eller en 
debattartikel. (Visst tycker du väl 
något om företaget eller facket?).  
Det skulle kunna vara teckningar, 
knep & knåp, noveller, foton eller 
precis vad som helst som du 
tycker passar in i tidningen. Jag 
vill även hälsa Carolin Evander 
välkommen in i redaktionen! 
 
Lämna material före den 18/3! 
 
Maila in till redaktionen, adressen 
hittar du på längst ner på flera 
sidor i tidningen. Om du inte har 
tillgång till mail så kan du skicka 
ditt bidrag till:  
Raka Spåret, SEKO,  Klubb 
119, Liljeholmstorget 16, 117 
63 Stockholm. 
 
Thomas Witting, redaktör 
thomas@klubb119.org  
 

 
 
 Raka Spårets redaktion:                                     Medarbetare i detta nummer: 

Jannis Konstantis, ansvarig utgivare               Roland Eliasson, Thomas Witting 
Thomas Witting, redaktör                                      Carolin Evander, Richard Aruhn 
Håkan Stokke                                                         Wim Hoogerdijk, Moncef Jerbi 
Carolin Evander 
Suzi Sumic 

 
redaktionen@klubb119.org 
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Vad händer i sektionerna och i klubben? Viktiga telefonnummer och adresser. 

 

 
 
SEKO-TUB årsmöte! 
Tisdag 4 mars 17.30-20.00 ABF 
huset (Hedénsalen). På 
dagordningen bl a information om 
anbuden, medlemsresa och yrkanden 
i lokala varvet. Se sidan 3! 
 
Klubbens årsmöte! 
14 mars kl 18-20 ABF huset 
(Sandlersalen). Du som vill äta 
anmäler dig senast måndag 2008-03-
07 genom betala 50:- på din 
fackexpedition eller till pg. 456214-6 
(ange namn och 
anställningsnummer). Se sidan 4! 
 
 

 
 
Jannis Konstantis, ordförande, 070-
2094929 
 
Kalle Cedergren, 
huvudskyddsombud, 070-786 41 61 

Sektion 121 grön  

Gullmarsplan 686 4163/4164 

Alvik 686 2815 

Sektion 122 röd 686 4246 

Sektion 123 blå 686 4392 

Sektion 102 Bromma 0736 – 977031 

Sektion 101 Lidingö 0708 – 282121 

Sektion 103 SB 0704 – 233428 

 

jannis@klubb119.org

kalle@klubb119.org

gullmarsplan@klubb119.o
rg

liljeholmen@klubb119.org

123@klubb119.org

102@klubb119.org

lidingo@klubb119.org

hakan@klubb119.org

seko.stockholm@seko.se

redaktionen@klubb119.or
g
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Medlemsmöte i 
SEKO Tunnelbanan        

(Samarbetsorganet mellan klubbarna SEKO Klubb 119 och SEKO Klubb 20) 
Tid : Tisdagen den 4 mars 2008 kl 17:30-20:00 

Plats : ABF-Huset, Hedénsalen 4tr, Sveavägen 41 
 
 

På dagordningen: 
• Inlämnande av yrkanden i lokala 

varvet 2008   Här har du chansen att komma med yrkanden för förändringar i  
    Kollektivavtalet, t.ex lön, arbetstider etc 
• Upphandlingen av 
  Tunnelbanan 2008-2009  
     Information, frågor och svar om läget 
• Medlemsresa våren 2008 

       Inriktningsbeslut om och vart vi ska arrangera en resa 

Tid åter eller kontanter 2,5 tim för närvaro! 

Dessutom bjuder vi på Kaffe och Macka! 

                    Välkomna!SEKO Tunnelbanan 
 



  2008-02-28 
Klubb 119 

 
 

FFF AAA CCC KKK EEE TTT    III NNN FFF OOO RRR MMM EEE RRR AAA RRR    

SEKO Klubb 119  Expedition: Liljeholmen 
 Telefon: 686 4246 
www.klubb119.org    Fax: 686 4254 
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Årsmöte 2008 för 
SEKO Klubb 119 

 
SEKO Klubb 119 kallar härmed till årsmöte  

fredagen den 14 mars 2008 
kl 18.00 i ABF-huset på Sveavägen 41, Sandlersalen 

 
Ur dagordningen 
Årsmötesformalia 
Val av ordförande på 2 år 
Revisor på 2 år 
Revisor ersättare på 2 år  
Godkännande av valen till olika poster i klubben och sektioner 
Verksamhetsberättelse 
Ekonomiska redovisningar 
 
Efter mötet äter vi asiatisk buffé på restaurang Mandarin.  
 
Du som vill äta anmäler dig senast måndag 2008-03-07 genom 
betala 50:- på din fackexpedition eller till pg. 456214-6 (ange namn 
och anställningsnummer). 
 
 

Varmt välkomna önskar styrelsen! 



Insändare & Debatt 

Droger, drogtester, rehabiliter-
ing och integritet 

 
I förra numret av Raka Spåret, nr 8 2007, 
reser Håkan Stokke frågan om Veolia har 
skrotat sin gamla drogpolicy med anled-
ning av att en förare har ertappats hasch-
påverkad vid ett drogtest och sedan av-
skedats. 
Med anledning av Håkans redogörelse vill 
jag ta tillfället i akt och resonera lite om det 
här med droger, drogtester, rehabilitering 
och integritetsskydd på arbetsplatsen. 
 
Alkohol- och drogpolicy samt slumpvi-
sa drogtester och handlingsplaner 
Sedan mitten av 1990-talet när tunnelba-
netrafiken bedrevs av SL Tunnelbanan AB 
fördes diskussioner om beställarkrav om 
medicinska kontroller som SL-koncernen 
ville genomföra om slumpvisa drogtester 
för trafik- och säkerhetspersonal i de trafik-
företag som bedrev verksamhet. 
SL-koncernen hade i början av 90-talet en 
Alkohol- och narkotikapolicy från 1992 
med målsättningen ”Missbruket skall ut 
och den anställda skall vara kvar”. Policyn 
konkretiserades i ett handlingsprogram för 
alkohol- och narkotikafrågor. 
Med diskussioner om beställarkrav på 
slumpvisa drogtester uppdaterades poli-
cyn och fick namnet ”Alkohol- och drogpo-
licy vid SL-koncernen”. Fortfarande fanns 
målsättningen kvar om att ”missbruket 
skall ut och den anställde vara kvar”. 
Rörande provtagning nämns följande situ-
ationer där det kan förekomma: vid nyan-
ställning eller övergång till säkerhets-
tjänst/trafiktjänst; vid allvarligare tillbud 
eller olycksfall; vid klart grundade misstan-
kar om påverkan eller pågående missbruk; 
vid rehabilitering av missbrukare; och 
slumpvisa stickprov. Dessutom sägs att 
”Gemensamt i hela SL-koncernen för 
samtliga yrkeskategorier gäller att prov-
tagning sker i samband med nyanställning 
och vid klart grundad misstanke om påver-
kan eller pågående missbruk”. Varje bolag 
ska ha fastställt i sitt handlingsprogram hur 
testning ska ske. 
1996 förhandlades det om medicinska 
kontroller och slumpvisa drogtester. Från 

SEKO:s sida var vi mot införandet av 
slumpvisa drogtester. Detta klargjordes 
både i en lokal förhandling den 1 april 
1996 och i en central förhandling den 30 
maj 1996. Tjänstemannafacket, SKTF, och 
Kommunal accepterade slumpvisa drog-
tester. SL-koncernen stod fast vid genom-
förandet av slumpvisa drogtester. 
SL Tunnelbanan AB presenterade 1996 
en ”handlingsplan för förebyggande och 
hantering av missbruk avseende alkohol 
och annat drogmissbruk”. I handlingspla-
nen nämns följande rörande slumpmässig 
testning: ”Diskussioner förs med de fackli-
ga organisationerna om att införa även 
slumpmässig testning av alla anställda vid 
SL Tunnelbanan AB. Sker slumpmässig 
testning ska lokal facklig organisation in-
formeras före provens genomförande.” 
Den 4 september 1998 genomfördes en 
lokal förhandling om införande av slumpvi-
sa drogtester av personal med säkerhets-
tjänst. Närvarande var representanter för 
SKTF och SEKO. Båda fackföreningarna 
ansåg att slumpvisa drogtester inte utgjor-
de någon bra metod för att garantera en 
drogfri arbetsmiljö. SEKO framförde dess-
utom en del andra synpunkter rörande 
testerna. Förhandlingen avslutades och i 
en protokollsanteckning godkände inte 
SEKO förslaget då ”våra synpunkter inte 
beaktats i tillräcklig grad”. 
Med Connex övertagande av verksamhe-
ten 1999 fortsatte ovan redovisade Alko-
hol- och drogpolicy med handlingsplaner 
att gälla, förutom att det numera heter Po-
licy Missbruk. Målsättningen kvarstod, som 
Håkan redovisar i sin artikel. 
Veolia ingår som ett företag i arbetsgivar-
organisationen Almega tjänsteförbunden. 
Almega har i sin skrift ”Missbruk av alkohol 
och droger” från 2004 klargjort följande 
inriktning: ”Vid rehabilitering av missbruka-
re är målet att missbruket skall bort och 
den anställde vara kvar på företaget”. I 
bilagan ”Policy för missbruksfrågor – ett 
exempel” fastslås samma inriktning. 
 
Tillgång till policy och handlingsplaner 
Håkan nämner att Veolia verkar ha ändrat 
sin policy och att den finns tillgänglig på 
intranätet (om jag tolkar det rätt). Som 
vanliga anställda har vi inte tillgång till int-
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Insändare & Debatt 

ranätet och kan då inte heller ha tillgång till 
den ”förändrade” policyn och handlings-
planen. Ett fåtal fackligt förtroendevalda 
har tillgång till intranätet. 
Om policyn har ändrats tillika med hand-
lingsplanen förvånas jag över att de fackli-
ga förtroendevalda, framför allt skyddsom-
buden, inte har nämnt detta. Kanske beror 
det på att frågor om rehabilitering och an-
passningsverksamheten inte diskuteras i 
de lokala och centrala skyddskommittéer-
na. I så fall blir det även ett brott mot ar-
betsmiljölagen. 
Även om arbetsgivaren själv slår fast en 
policy bör den ändå vara föremål för dis-
kussioner i den centrala skyddskommittén 
som behandlar övergripande policy och 
handlingsplaner. Jag hoppas att huvud-
skyddsombudet och andra skyddsombud 
ser till att arbetsgivaren gör det möjligt för 
oss anställda att ta del av nu gällande po-
licy och handlingsplaner. 
 
Rehabilitering 
Sedan den 1 juli förra året har arbetsgiva-
ren ingen skyldighet (enligt lagen om all-
män försäkring) att göra rehabiliteringsut-
redningar när någon anställd har varit sjuk 
mer än sex gånger per 12 månader eller 
sjuk mer än fyra veckor. Det ansvaret har 
förts över till Försäkringskassan. Försäk-
ringskassan ska samordna och utöva till-
syn över de insatser som behövs för reha-
biliteringsverksamheten. 
Trots det har arbetsgivaren fortfarande ett 
ansvar för rehabiliteringsverksamheten 
enligt arbetsmiljölagen, föreskriften om 
arbetsanpassning och rehabilitering och 
lagen om allmän försäkring. Arbetsgivaren 
har en skyldighet att se till att det finns en 
på lämpligt sätt organiserad arbetsan-
passnings- och rehabiliteringsverksamhet 
för att fullgöra de uppgifter som fastställs i 
arbetsmiljölagen och lagen om allmän för-
säkring. 
Om jag nu begränsar mig till frågor om 
bruk, missbruk av alkohol och droger (inte 
sjukdom) och skyldigheter för arbetsgiva-
ren så kvarstår fortfarande arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar. 
Om det finns anställda som har problem 
med alkohol och droger har arbetsgivaren 
en skyldighet att ta itu med dessa pro-

blem. Arbetsgivaren har en skyldighet att 
arbeta för en god psykisk, social och fysisk 
arbetsmiljö och förebygga ohälsa, tillbud 
och olyckor. Arbetsgivaren ska motverka 
att anställda blir utslagna från arbetslivet 
på grund av missbruk av alkohol och dro-
ger. Problem med alkohol och droger kan 
ses som en del av den psykosociala ar-
betsmiljön och utgör en viktig del i det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet. 
Om anställda påträffas påverkade av al-
kohol eller andra droger (narkotika, steroi-
der, läkemedel) ska arbetsgivaren vidta 
åtgärder. Eftersom vi befinner oss i en 
verksamhet som styrs av vissa lagar och 
avtal förekommer det att vi vid olika tillfäl-
len, situationer, kan testas (se ovan om de 
tidigare diskussionerna på 90-talet). 
Med den förändrade inriktning rörande 
rehabilitering som Håkan diskuterar ökar 
riskerna att den anställde som har påträf-
fats påverkad av illegala droger (även al-
kohol) kan tvingas till avsked. Innan det 
går så långt måste arbetsgivaren agera 
enligt ovan nämnda skyldigheter. Med ett 
förändrat synsätt på hur det går att komma 
tillrätta med ett missbruk (narkotika) eller 
bruk (alkohol) som påverkar den anställ-
des skyldigheter enligt anställningsavtal, 
kollektivavtal, lagstiftning, finns också ris-
ker att den som har drogproblem förleds 
att gå med på att ta ansvar för sina pro-
blem – ekonomiskt. 
Arbetsgivaren kan använda sig av olika 
metoder för att få en anställd som har 
drogproblem att bli drogfri och vara kvar i 
verksamheten och anställningen. En an-
ställd som har ett sjukligt beroende av al-
kohol, i praktiken en sjukdom, kan förledas 
att skriva på en överenskommelse eller till 
och med ta ett ekonomiskt lån för att på 
det sättet ”ta ett eget ansvar” för sin reha-
bilitering. Argumentet kan vara att det blir 
seriöst och visar den ”goda viljan” hos den 
anställde att verkligen komma ur sitt miss-
bruk. 
Från fackets sida kan vi inte acceptera att 
en anställd med alkohol- eller drogproblem 
och med ett sjukfrånvaromönster eller in-
träffade trafikhändelser som ett led i sin 
rehabilitering ska ta ekonomiska lån. En 
som har problem med droger eller alkohol 
kan lätt falla igenom och då ökar riskerna 
att hamna i ännu större ekonomiska pro-
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blem. Om den anställde har skrivit på ett 
kontrakt om att sköta sig, tagit ett lån för 
att betala en del av kostnaderna för reha-
biliteringen och sedan återfaller i sitt miss-
bruk – hur stor chans har den anställde att 
komma tillbaka då? Arbetsgivaren ska stå 
för de ekonomiska kostnaderna som 
hänger samman med rehabiliteringsåtgär-
derna. Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder 
som krävs för att den anställde ska kunna 
vara kvar i sin anställning. 
 
Integritetsskydd i arbetslivet 
Arbetsgivarens rätt att genomföra drogtes-
ter, medicinska kontroller, reser aspekter 
som rör den personliga integriteten. Hur 
mycket ska arbetsgivaren få veta om den 
anställde? Ska arbetsgivaren få veta vilka 
diagnoser som den anställde har för att 
genomföra rehabiliteringsåtgärder? Ska 
uppgifter om den anställde hos Försäk-
ringskassan delges arbetsgivaren? Ska 
olika konsultföretag som anlitas av arbets-
givaren för att ”sänka sjukfrånvaron” få ta 
del av den anställdes sjukjournaler? 
För närvarande pågår en statlig utredning 
om Integritetsskydd i arbetslivet som ska 
redovisa ett betänkande runt september-
oktober i år. En lagstiftning ska föreslås till 
skydd för den enskildes personliga integri-
tet i arbetslivet. Bland frågor som utred-
ningen ska behandla finns hälso- och 
drogtester, kontroll av privat användning 
av e-post och Internet, loggning av dator-
användning, reglering av arbetsgivarens 
möjlighet att begära att få se utdrag ur 
belastningsregistret, rätten för arbetsgiva-
re att se utdrag ur Försäkringskassans 
register, hämta in utdrag från kronofogde-
myndigheten, hämta in kreditupplysningar, 
kameraövervakning och telefonavlyssning. 
LO har inrättat en referensgrupp där de 
olika fackförbunden har getts möjlighet att 
utse representanter. SEKO har beslutat att 
utse undertecknad som representant i 
denna referensgrupp. 
Fram till nu har arbetet i utredningen inne-
burit genomläsning av en mängd material 
som rör befintlig lagstiftning, nationellt, 
europeiskt och internationellt. Ett antal 
promemorior har producerats och bland 
dessa finns förslag till lagtext och redovis-

ning av hur medicinska undersökningar 
hanteras och har hanterats. 
Mot bakgrund av den förändrade attityden 
hos Veolia som Håkan har redogjort för 
bör vi som arbetar fackligt inom företaget 
diskutera aspekter som rör den personliga 
integriteten. Hur ska vi agera i frågor som 
rör drogtester, medicinska undersökning-
ar, etc? Det finns behov av att diskutera 
dessa frågor på ett systematiskt sätt. 
Jag reagerar över att Veolia anlitar ett sär-
skilt företag utanför företagshälsovården 
för att försöka sänka den långa sjukfrånva-
ron och rehabilitera tillbaka anställda i ar-
betet. Jag har genom besök hos våra 
klubbar och medlemmar i andra företag i 
landet fått veta mer om den verksamhet 
som detta företag, Aktiv arbetsmedicin, 
bedriver och jag kan inte påstå att jag ser 
det som enbart positivt. Varför har inte 
facket och Veolia förhandlat fram ett bra 
företagshälsovårdsavtal istället för att Veo-
lia ska satsa åtskilliga tusentals kronor på 
ett företag som lovar ”guld och gröna sko-
gar”? 
Diskussionerna måste föras både hos oss 
”nere på golvet” och i skyddskommittéer-
na. Hur kommer vi in som fackliga företrä-
dare i rehabiliteringen? Hur får medlem-
marna veta om att de har rätt att ha med 
sig skyddsombud, en fackligt förtroende-
vald när samtal äger rum med represen-
tanter för myndigheter, rehabiliteringsföre-
tag, arbetsgivaren? Det händer, och inte 
så sällan, att arbetsgivaren ”glömmer” att 
tala om för medlemmen att den har rätt till 
detta. 
 
Roland Eliasson medlem i sektion 121 
 

Den nya klubbstyrelsen i Klubb 
119 består av:  
 
Jannis Konstantis, Carolin Evander-
Jenny Wegmann, Thomas Witting 
Moncef Jerbi, Acke Tikmany 
Lise Fuchs, Håkan Stokke 
Juwanro Haddad, Bekir Celik 
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Grattis på födelsedagen! 

 

Tipsa redaktionen om en kollega som behöver uppmärksammas! 8

 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
Janos Balaz 60 år 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzanne Nystedt  50 år 3/2 
 
 

”Kärran” i Alvik gick i pension idag 
fick redaktionen veta alldeles nyss.  
Vi återkommer i nästa nummer med 
bilder från avtackningen. Lycka till 
Kärran! Jag kommer sakna dig. 
Thomas  

Matti Wennerberg 
50 år 26/1 
 
Dimitrios Giotis  
50 år 27/1  
 
Susann Strömvall  
50 år 1/2  
 

 
Jan Aldau  
60 år 6/1 
 

redaktionen@klubb119.org 
 



Insändare & Debatt - Arbetsmiljö 

Arbetsrelaterad stress 
 
Ett allvarligt arbetsmiljöproblem finns i den 
verksamhet som bedrivs inom Veolia och 
kollektivtrafiken – det handlar om arbetsre-
laterad stress. Med de krav som ställs på 
oss som förare och konduktörer ställs vi 
ofta inför situationer där våra möjligheter 
att påverka våra villkor kommer till korta. 
Vi har inte möjligheter att styra över våra 
arbetsvillkor som vi ofta önskar att vi hade. 
Med en verksamhet som regleras av turlis-
tor och trafikantbeteenden tillsammans 
med politikers oförmåga att långsiktigt pla-
nera drabbas vi allt som oftast av frustra-
tion över att inte kunna påverka vår egen 
arbetssituation. Det blir inte bättre av att 
chefer och arbetsledare saknar förmågan 
att lyfta blicken och se till att personalen 
ges de möjligheter till kontroll och överblick 
som behövs för att kunna bearbeta stress-
symtomen. 
 
Ramavtal om arbetsrelaterad stress och 
den svenska överenskommelsen 
För fyra år sedan, den 8 oktober 2004, 
kom parterna på arbetsmarknaden i EU 
överens om ett ramavtal om arbetsrelate-
rad stress. Europarådets direktiv 89/391, 
det som allmänt brukar kallas för arbets-
miljödirektivet, utgör utgångspunkten för 
ramavtalet om arbetsrelaterad stress. 
Ramavtalet betonar angelägenheten att 
uppmärksamma behovet av särskilda in-
satser beträffande problemet med arbets-
relaterad stress. Parterna menar att ”ta itu 
med stress i arbetet kan leda till större 
effektivitet och förbättrad arbetsrelaterad 
hälsa och säkerhet, med de positiva eko-
nomiska och sociala effekter detta får för 
företag, arbetstagare och samhället i 
stort”. 
Syftet med avtalet sägs vara att ”öka med-
vetenheten om och förståelsen hos ar-
betsgivare, arbetstagare och deras repre-
sentanter när det gäller arbetsrelaterad 
stress” och ”göra dem uppmärksamma på 
tecken som kan tyda på arbetsrelaterad 
stress.” 
Ramavtalet går sedan in på att beskriva 
stress och arbetsrelaterad stress, identifie-
ra problem med arbetsrelaterad stress, 

vilket ansvar arbetsgivarna och arbetsta-
garna har, att förebygga, eliminera eller 
minska problem med arbetsrelaterad 
stress. 
Den 16 juni 2005 enades parterna på den 
svenska arbetsmarknaden om hur ramav-
talet skulle genomföras. Det var Svenskt 
Näringsliv, LO, TCO och SACO. 
Överenskommelsen innebär att parterna 
anser att det europeiska ramavtalet ”bör 
tjäna som riktlinjer då initiativ tas för att 
identifiera och förebygga eller hantera 
problem med arbetsrelaterad stress t ex i 
form av avtal om arbetsrelaterad stress”. 
Det finns inga särskilda föreskrifter i Sveri-
ge om stress i arbetslivet. Reglerna i ar-
betsmiljölagen och arbetsmiljöverkets fö-
reskrifter, framför allt den om Systematiskt 
arbetsmiljöarbete, ska vara tillämpbara. 
 
Utbildningsmaterial och kollektivavtal 
Som ett led i att konkretisera arbetsmiljödi-
rektivet, ramavtalet, överenskommelsen 
och föreskriften har Prevent tagit fram ett 
utbildningsmaterial som kan användas 
som en handledning i att uppmärksamma 
problemen med arbetsrelaterad stress. 
Dessutom att kunna förebygga problem 
genom kartläggning, riskbedömning och 
upprättande av handlingsplaner. 
Prevent har till uppgift att förmedla kun-
skap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla 
metoder som ska fungera som ett stöd för 
arbetsplatser i det löpande arbetsmiljöar-
betet. Prevent ägs av Svenskt Näringsliv, 
LO och PTK som en ideell förening inom 
arbetsmiljöområdet. 
Mot bakgrund av både det europeiska 
ramavtalet och den svenska överenskom-
melsen har arbetsgivaren inga principiella 
motargument att genomföra en kartlägg-
ning och utbildning av oss anställda i pro-
blematiken och riskerna med arbetsrelate-
rad stress. 
Arbetsgivaren har inga principiella motar-
gument att vägra teckna ett kollektivavtal 
om hur arbetet med arbetsrelaterad stress 
utifrån ovan nämnda dokument ska 
genomföras. 
En konstruktiv dialog borde föras i den 
centrala skyddskommittén där skyddsom-
bud, fackliga representanter och arbetsgi-

redaktionen@klubb119.org 9
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varens representanter enas om hur vi an-
ställda ska kunna delta i en sådan verk-
samhet. 
Mer information om material och underlag 
för diskussioner och argumentering finns 
på förbundets hemsida för arbetsmiljö, 
www.skyddsnet.se. 
 
Roland Eliasson 
medlem i sektion 121 
 

Har Veolia ändrat inställning? 
 
I samband med avskedandet av Per 
Johansson 2005 och inför förhandling-
arna med SEKO och Arbetsdomstolen 
hävdade Veolia (Connex) att avske-
dandet hade sin grund i Per Johans-
sons agerande som person då han 
hade kränkt ett antal anställda i företa-
get och andra representanter utanför 
företaget. 
Veolia ansåg att det inte hade före-
kommit något brott mot föreningsrätten 
eller begränsning av yttrandefriheten 
för fackligt förtroendevalda. 
 

 
Arbetsdomstolens dom i juni förra året 
behandlade överhuvudtaget inte frå-
gorna om föreningsrätt och yttrandefri-
het. Domen bedömde om Per Johans-
son genom sitt agerande hade kränkt 
andra människor – och drog slutsatsen 
att det hade han gjort. 
Efter domslutet har Per Johansson 
med hjälp av ett privat ombud fört frå-
gan om yttrandefriheten vidare till Eu-
ropadomstolen. 

Nu verkar det som att en arbetsgivar-
representant för Veolia för fram upp-
fattningen att det handlade om yttran-
defriheten och att den frågan måste 
föras vidare och leda till ett domslut i 
Europadomstolen. 
 
I Lag & Avtal, nummer 12 2007 säger 
Pierre Sandberg, ”personalman på Ve-
olia”, att ”Yttrandefrihet på arbetsplat-
sen är, eller åtminstone borde vara, en 
oerhört viktig fråga för alla. Jag tillhör 
dem som menar att Arbetsdomstolen i 
sin rättspraxis konsekvent har duckat 
för en fullständig tillämpning av Euro-
pakonventionen även i förhållandet 
mellan privata rättssubjekt. Det finns 
stöd i Europadomstolens praxis för en 
linje som går emot Arbetsdomstolens 
ställningstagande.” 
Målet ”är principiellt viktigt, anser Pier-
re Sandberg, även om han numera 
företräder arbetsgivarsidan”. 
Ska detta uttalande från en arbetsgi-
varrepresentant tolkas som att Veolia 
numera har ändrat inställning och an-
ser att frågan om avskedandet av Per 
Johansson faktiskt handlade om be-
gränsning av yttrandefriheten och inte 
om kränkning? 
 
Roland Eliasson 
medlem i sektion 121 
 

 

Raka Spåret, SEKO,  Klubb 
119, Liljeholmstorget 16, 
117 63 Stockholm. 
 
Redaktionen@klubb119.org 
 
Du kan även lämna in bidrag till din 
sektion som skickar vidare till oss.  
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Nya datum för 22000088!! 
 
 
Nu får du som medlem i SEKO en möjlighet att ta reda på mer om vad 

facket gör och varför det är så viktigt att vara medlem. 
Gå en medlemsutbildning för att få svar på dina frågor. 

 

MedlemsutbildningMedlemsutbildning  
 

Längd: 2 dagar – 8 tim/dag 
 
Tid: 8.30 – 16.30 (ca) 
 
 
Datum: Välj mellan dessa kurstillfällen: 
   Plats: 
28-29 februari  Långholmens folkhögskola 
13-14 mars  Grafiska, Barnhusgatan 20 
25-26 mars  ABF Stockholm, Sveavägen 41 
 
 
Ersättning: 88 kr/tim skattefritt (Du tar ledigt utan lön från arbetet) 
 
Är du intresserad av att gå medlemsutbildning så kontakta ditt 
lokala fackombud, eller ring/maila till: 
Annie Säll:         annie.sall@seko.se         070-225 86 10 
    



 

SEKO Stockholm 
Avdelningens adress: Box 1149, 111 81 Stockholm, Besöksadress Barnhusgatan 8, 2tr 
Telefon: 08 454 84 01, Fax: 08 454 84 12,  PG: 52 06 28-9, Org.nr: 802409-1343 
E-post: seko.stockholm@seko.se Hemsida: www.sekostockholm.se 
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Är du inte SEKO-medlem eller inte medlem i något fackförbund alls? 
Vill du veta vad som gäller på arbetsplatsen? 

Undrar du vad facket egentligen är till för? 
 

GGåå  SSEEKKOOss  iinnttrroodduukkttiioonnssuuttbbiillddnniinngg!!  
  

Du  får  lära  dig  grunderna  om:Du får lära dig grunderna om:  
Meningen med en fackförening 

SEKO 
Kollektivavtalet – vad gäller på arbetsplatsen 

  
 
Kursens  längd:Kursens längd:  11  ddaagg  
  
Tider:Tider:  88..3300  ––  1166..3300  ccaa  
  
Datum  och  plats:Datum och plats:  
    
    66  mmaarrss  AABBFF  SSvveeaavvääggeenn  4411  
    2288  mmaarrss    AABBFF  SSvveeaavvääggeenn  4411  
  
    
EErrssäättttnniinngg::  DDuu  ffåårr  8888::--  //  ttiimm..  sskkaatttteeffrriitttt    ((ttaa  ttjjäännssttlleeddiiggtt  fföörr  ssttuuddiieerr))  
  

LLååtteerr  ddeettttaa  iinnttrreessssaanntt??  
KKoonnttaakkttaa::  

  
Annie Säll annie.sall@seko.seannie.sall@seko.se  070-225 86 10 

mailto:annie.sall@seko.se


SEKO klubb 119 sektion 122 Liljeholmen 2008-02-28 

______________________________________________________________________________________________
____ 
Klubb 119 
sektion 122 
 
Facket för Service och Kommunikation 
 
Liljeholmstorget 16 Telefon:  08 686 4246/42 56 Telefax:  08 686 42 54   
117 63 Stockholm  E-post:  liljeholmen@klubb119.org 

13 

På gång i 
Liljeholmen 8.  
 
Kvällskombi i Nyboda: 
Vi har samtalat med platschefen, 
Lena Eriksson och gett henne 
tills på fredag (22/2) att lösa 
situationen med att 
kombipersonalen inte fått den 
utbildning som krävs och som 
arbetsgivaren är skyldig att 
tillhandahålla. Problemet är nu 
löst! 
 
Deltidsdiskriminering: 
De förhandlingar som pågått 
om Veolias systematiska 
diskriminering av deltidare är nu 
inne på den sista förhandlingen. 
Om vi inte kommer överens 
efter denna förhandling 
kommer vi att driva ärendet till 
tvist och om det behövs ända 
till Arbetsdomstolen.  
 
Nyboda: 
Många har mycket riktigt 
påpekat att det ser helt hemskt 
ut upp i Nyboda och att många 
problem utgör en säkerhetsrisk. 
Skyddsombuden kommer att ta 
upp detta på skyddskommittén 
och de har även försökt få till 

stånd en skyddsrond, men vår 
operative chef Matin, gör allt 
han kan för att förhala 
skyddsronden. 
 
Axelsbergsbryggan: 
Vi har som ni vet fått en 
belysning som vi själva kan 
tända på bryggan Axelsberg. 
Även om det är tänt i tunneln så 
är det viktigt att vi förare tänder 
bryggbelysningen. Dels för vår 
egen säkerhets skull men också 
så att förarna som passerar på 
söderspår lättare ska se oss. Tills 
nätet har kommit upp och 
bryggan har stabiliserats (arbetet 
pågår just nu) så kan vi alla vara 
schyssta mot varandra och sakta 
ned när vi passerar bryggan på 
söderspår samt den förare som 
står på bryggan, stå still när ett 
tåg passerar. Ingen vill ju att en 
olycka ska inträffa. 
 
IL samtals knapp: 
Om ni måste komma fram 
snabbt på radion p.g.a. tillbud, 
hot, folk på spåret etc., Så 
anropa då genom att säga ”IL 
samtal från turen…” Den 
knapp som finns på radion 
fungerar bara om den hålls 
intryckt i två sekunder, och det 
tar också TLC två minuter 
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innan de vet vilket tåg som 
tryckt på IL knappen. För er 
egen skull och era kollegors, så 
anropa med IL samtal på radion 
då det är det effektivaste sättet 
att påkalla uppmärksamhet vid 
incidenter. 
 
Tjänstepaket: 
Vi har godkänt tjänsterna för 
vissa klämdagar och påsken men 
vi underkände Veolias förslag på 
tjänster på nationaldagen då de 
var alldeles för långa. 
Det har bildats en 
”tjänstegrupp” som består av 
Mimmi och Jenny, som ska 
diskutera med Lena om 
tjänsterna. Denna grupp 
förhandlar inte, utan ska bolla 
idéer. De som kommer att 
förhandla tjänsterna från 
SEKO, är Carolin Evander och 
Jannis Konstantis. 
Den nya trafiken och de nya 
tjänsterna ska börja gälla från 
den 18 augusti. Vår ambition är 
att tjänstepaketet ska vara klart 
innan sommarsemestrarna, 
MEN vi kommer inte att sänka 
våra krav eller gå med på ett 
dåligt tjänstepaket bara för att 
hinna klart i tid.  
 
Ställverket: 

Vi har påtalat det egendomliga i 
att ställverket fått nya rutiner 
utan att varken 
ställverkspersonal eller facket 
blivit informerade. Vi har begärt 
svar på detta från Matin och 
som det verkar nu kommer vi 
att driva frågan vidare då Matins 
svar varit otillräckligt. 
 
Gnet: 
Vi har begärt förhandling om 
vilka rutiner som gäller vid 
extraarbete.  
 
KOM IHÅG: 
Kom alltid till oss om ni hittar 
konstigheter i era tjänster, om ni får 
problem med semester, bli 
uppkallade till chefen osv. 
Vi finns här för att hjälpa, men vi 
kan inte fixa saker om ni inte berättar 
vad som händer! 
 
 
Vid tangenterna 
Carolin, som har semester från den 
24/2 till den 24/3.  
 
 





Nyheter från Sektion Grön 
 

gullmarsplan@klubb119.org

Farstatjänster 
När kommer tjänsterna? 
 
Förra veckan fick SEKO ett första utkast 
på hur tjänsterna kan se ut i samband 
med att linje 18 berövas på 
Farstagrenen. Upplägget för hur trafiken 
ska fungera har diskuterats, men någon 
enighet för hur turlista och vändningar 
ska se ut kunde inte uppnås. Detta 
innebär alltså att SL:s trafikbeställning 
kommer att genomföras trots att SEKO 
påtalat bristerna i den.  
 
Stomtrafiken kommer enligt turlistan se 
likadan ut som nuvarande turlista. Det 
innebär alltså att linje 17, 18 och 19 
avgår på samma klockslag från Alvik och 
Gullmarsplan som tidigare. Vändningen 
vid Skärmarbrink med linje 18 ska ske 
på 4 minuter. Från att du lämnar 
Gullmarsplan söderut till att du ska 
lämna Gullmarsplan norrut har du 
sammanlagt 7 minuter på dig. 
 
Arbetsplatsmöten 
Tid för arbetsplatsmöten har flyttats till 
onsdagar, vilket innebär att vi kommer 
att ha ett måndag-, tisdag- samt 
torsdagspaket och ett onsdagspaket. 
Anledningen till att det blev just onsdag 
var för att måndagar inte var en bra dag 
för några av cheferna och tisdag och 
torsdag är en dålig dag att få in folk på 
grund av brytpunkterna för veckovilan. 
Det kommer att hållas möten på två olika 
tidpunkter: 11.05-12.05 samt 20:20-
21:20. Detta är för att kunna erbjuda 
personer med in-tjänster bättre möjlighet 
att gå på möten utan att för den skull 
flytta tjänstgöringstiden alltför mycket. 

 686 41 63/64 16

 
SEKO har gått igenom tjänsterna och 
gjort en del förändringar för att få ner 

omloppstiden. Vissa tjänster var nästan 
9 timmar långa, och vårt mål är att på 
vardagar kunna ha ett tjänstepaket med 
en maximal omloppstid på 8.40. 
 
Grupperingsförslagen ligger ute i 
mässarna för granskning. Kom in 
med synpunkter! 
/Tjänstegruppen 
 
 

 
 

 

Sektion Gröns årsmöte  
20 februari 2008. 

 
Vi åt paj och gick igenom sektionens 
verksamhetsberättelse och hade ett 
fyllnadsval till femte (5) ersättare där 
Janne Björk från GUP valdes in med 
siffrorna 5-4 mot Wim Hoogerdijk 
från Alvik. 

alvik@klubb119.org 686 28 15 
 



Insändare & Debatt – hatbloggen, medlemsutbildningar och försäkringar 

Hatbloggen - dåliga nyheter från 
en tunnelbana nära dig!  
  
Här följer ett litet reportage från Veolias 
stora medarbetardag i januari! 
  
Hatbloggen beslöt sig att gå undercover och 
wallraffa som glada anställda på Veolias stora 
medarbetardag på fjärilshuset! Vi kan med glädje 
meddela att ni som inte hade möjlighet att gå 
missade en helt fantastisk tillställning! 
 

 
 
Vid ingången till fjärilshuset stod höga chefer och 
rev biljetter. Grillkorven utanför kostade 20kr st men 
det fanns ett muslimskt alternativ med lammkött. 
Veolia hade smällt upp ett tält bredvid där det fanns 
en garderob för Veolia anställda som kostade 20kr. 
Garderoben inne på fjärilshuset var gratis och 
kändes som ett trevligare alternativ! Vi trodde att 
Veolia hade abonnerat hela stället men så var inte 
fallet, vanliga döda fick trängas med tunnelbanefolk. 
Överallt inne i fjärilshuset satt affischer med vice vd 
Tuborg uppsatta som talade om att vi medarbetare 
gjort ett bra jobb. Att affischerna satt på sniskan är 
ju rätt talande för verksamheten i övrigt så 
Hatbloggen kände sig tvungen att fotografera. Vad 
de andra stackarna som betalt 80kr för att gå in 
tyckte om att det satt Veolia affischer uppsatta 
överallt vet vi inte.  
 
Det var jävligt varmt och de få fjärilar som 
Hatbloggen hann se visade oroande tendenser till 
att vara suicida, då de medvetet flög och satte sig 
på gångvägen precis framför våra fötter! 
 
 
I det fina brev som skickades hem till alla anställda 
stod det att under den stora medarbetardagen 
skulle finnas möjlighet för släkt och vänner att söka 
jobb på bolaget, att diverse företag som Delicato 
och Body Shop skulle vara på plats samt musik och 
lek för barnen. 
  

Vi gick in i Veolias tält, (utan att betala 20kr i 
garderobsavgift), och möttes av ett gigantiskt 
tomrum!  
 

 
 
Det var knappt någon där förutom en trevlig herre 
med ukulele som underhöll barnen. Body shop var 
inte på plats och ingen från Delicato var där, 
förutom den gigantiska Delicato boll som man skulle 
gissa vikten på för att kunna vinna en väska fylld 
med kakor. Det fanns gott om bord för att fika och 
ha det trevligt, men kanelbullarna, läsken och kaffet 
kostade pengar så det var inte så många som 
fikade. 
 
De som var intresserade av att söka jobb fick veta 
från rekryteraren på plats att citat: "Vi söker inte 
personal just nu men du kan skicka in en ansökan 
på internet." 
Varför då ens ha en rekryterare på plats undrar 
Hatbloggen. Men det finns säkert någon slags 
Veolia logik i det hela som vi har missat. 
Hela tillställningen påminde om en liten och mycket 
misslyckad lördagsmarknad i Höör och den 
ensamma lilla tanten som blivit ditlurad för att sälja 
förkläden såg inte glad ut. De som verkade ha fått ut 
mest av dagen var barnen, som lyckades tjata till sig 
en kanelbulle från sina föräldrar och som sen fick 
spela fotboll och sjunga:  
"Här kommer Pippi långstrump, tjolahopp, tjolahej, 
tjolahoppsansa...." 
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Insändare & Debatt – hatbloggen, medlemsutbildningar och försäkringar 

Alla tunneltågförares bästa vän, vår förre 
fackordförande, slapp inte heller undan! Som den 
chef han numera är över spärrexpeditörerna var 
även han på plats. Han stod mest tyst i ett 
hörn(skamvrån?)och såg ut att skämmas. Ingen 
pratade med honom och vi vet faktiskt inte varför 
han var där. Men vad detta bevisar är att det inte blir 
bättre av att gå över till arbetsgivaren. Veolia måste 
vara väl medvetna om att han är hatad av precis 
alla arbetare och att behöva stå där, träffa gamla 
kollegor, se dem i ögonen och ja, ni hajar, det är 
tortyr helt enkelt. Inte för att Hatbloggen missunnar 
honom lite tortyr, men vi hoppas verkligen att han 
lär sig av sina misstag och ser till att vara sjuk till 
nästa års stora medarbetardag! 
 

 
  
På vägen ut uppmanade Hatbloggen den stackars 

ela dagen kändes som ett enda stort reklamjippo! 

fler dåliga nyheter från en tunnelbana 

 i SEKO om att du kan 

får 

örsäkring inom SEKO 
örsäkring för de 

arnförsäkring 
dlem i SEKO och har 

tsförsäkring 

n har blivit mycket 

oncef Jerbi 
svarig 

b 119 

lksam.se/seko/  

garderobsanställde att inte jobba ihjäl sig. Det 
visade sig inte vara någon risk då knappt någon 
betalade för att hänga av sig och garderobs killen 
undrade varför Veolia ens hade fixat med en 
garderob. Han skulle få sin lön oavsett men 
företaget han jobbade på går garanterat back. Vad 
är det för snikna arbetsgivare vi har, som betalar för 
en garderob, men som inte betalar för fulltpris och 
förväntar sig att folk ska hänga in sina jackor för 
20kr!? 
 
H
Veolia har ingen personalpolicy och tror på allvar att 
man kan få sina anställda att känna sig delaktiga i 
företaget genom att sätta upp så många glättiga 
afficher som möjligt. Hatbloggen hade en 
fruktansvärt rolig dag - hela tillställningen var ett 
stort skämt! 
 Vill ni läsa 
nära dig, gå då in på 
http://hatbloggdelux.blogspot.com
--------------------------------------------------- 
Medlemsutbildning 
Vet du, som är medlem
gå en medlemsutbildning för att lära dig hur 
facket fungerar? Utbildningen belyser hur viktigt 
det är med kollektivavtal och hur de tecknas.  
Du har laglig rätt att ta ledigt från jobbet och 
ersättning med 88 kr i timmen (skattefritt). 
Kursen är 3 dagar, dag 3 är klubbens dag där 
man får tillfälle att diskutera med de 
förtroendevalda och mer ingående prata om t e x 

det lokala kollektivavtalet mm. Du som inte är 
medlem i SEKO kan också gå en (1) dag (med 
samma ersättning) där det diskuteras båda 
fördelar och nackdelar med att vara ansluten till 
en facklig organisation och vad facket kan göra 
för dig. 
 
F
SEKO har en inkomstf
medlemmar som drabbas av arbetslöshet och har 
en ersättningsgrundad inkomst över a-kassans 
övre gräns på 18.700 kronor/månad. Den är ett 
komplement till den ersättning som kan erhållas 
från Arbetslöshetskassan vid arbetslöshet. Detta 
innebär att man får 90 % av sin lön i ersättning. 
 
B
Du som är me
medlemsbarnsförsäkring, ni har fått den 
bästa försäkring på marknaden mera 
information kommer att komma till er . De 
som redan har denna försäkring de slussas 
direkt till den nya försäkringen utan 
problem. När barn och ungdom drabbas av 
sjukdom eller olycksfall har de ofta ett dåligt 
försäkringsskydd. Medlemsbarn ger ett 
ekonomiskt skydd om ditt barn genom 
olycksfall eller sjukdom drabbas av 
bestående handikapp. Med Medlemsbarn får 
du också ersättning för läkarvård, mediciner, 
rehabilitering, hjälpmedel med mera. 
Till er som tänker bli mammor 
Ni kan teckna en gravidite
kostnadsfritt hos Folksam som gäller from vecka 
18 t o m barnets födelse. 
Grupplivförsäkring 
Även grupplivförsäkringe
bättre. De gamla villkoren har förbättrats, 
hoppas att jag till nästa upplaga av Raka Spåret 
kan återkomma med mera detaljer. 
 
M
Försäkringsan
SEKO Tunnelbanan och klub
Läs mer på: 
http://www.fo
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Knep & knåp – rätta svaren 

Den lätta sudokun Den medelsvåra sudokun Den sjukt svåra sudokun 

 
Lösning lätta Lösning medelsvåra Lösning sjukt svåra 

 
 
Knep och knåp sidorna har inte fungerat tillfredställande hitills. Framförallt har 
uppföljningen varit dålig. Det ska vi ändra på! Det är redaktionens ambition att vi skall ha ett 
par sidor med diverse roliga saker såsom gåtor, tävlingar, korsord eller sudokus. Vill du 
hjälpa till med det så hör av dig till redaktionen@klubb119.org eller se adressen på första 
sidan. Priserna kommer i fortsättningen exempelvis vara biobiljetter och liknande. 
 

Vinnare! 

 
Augusti – lösningen på sudokus, se ovan. Vinnaren är Eva Faringer. 1:a pris är en glass. 

November – lösningen på den matematiska gåtan med biet: Biet hinner 150 km. Skulle man 
räkna ut antalet vändningar vore det betydligt jobbigare. Eftersom det är 200km och båda 
tågen kör i vardera 100km/h tar det en timme tills de möts. Under samma tid hinner biet flyga 
150 km. Vinnare är Oscar Levin och Åke Olsson som skall belönas med varsin glass ☺.  
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Insändare, Knep & Knåp 

Visst är det roligt när IDTS-skyltarna säger ”INGEN PÅSTIGNING” på varenda station när 
man kör igenom stan? Trots att man ropar i micken och att folk ser att det sitter trafikanter på 
tåget så vågar de inte gå på. De pekar på skylten och säger till mig att ”det står ju ingen 
påstigning”. ”Ska ni lita på mig eller på skylten” säger jag. De litar på skylten… 
-Ja är ni så dumma så får ni stå kvar, säger jag, stänger dörrarna och kör vidare.  / TW 
 
 

 
 
”Vem är det som tagit alla beslut som fattas?”… 
 
 

Månadens tävling: Gåtan. 

Du står vid ett vägskäl där vägen går åt två håll. Den ena vägen leder till en 
skatt. Vid varje väg står ett barn. Ett av barnen talar alltid sanning och det 
andra ljuger alltid. Du vet inte vilket av barnen som ljuger och vilket som talar 
sanning. Du får ställa EN fråga till EN av dem. Vilken fråga ska du ställa för att 
få reda på vilken väg som leder fram till skatten? 

Vi lottar ut en vinnare som får två (2) biobiljetter. Lösningen presenteras i nästa nummer av 
Raka Spåret. Övriga vinnare får ett tröstpris.  
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Knep & Knåp - sudoku 

 
Vintern 2000 vann jag en tävling som Veolia (Connex) hade i sin 
personaltidning. Priset var konsertbiljetter till Artister mot nazistergalan. 
Glad i hågen åkte jag till huvudkontoret i Solna för att hämta mitt pris. Väl 
på plats så fick jag ett kuvert med en biljett. ”Men det är ju bara en 
biljett” sade jag. ”Ja, grattis!” sade receptionisten… de tänkte sig att jag 
skulle gå på konsert i Globen ensam. Typiskt Veolia? 
 Vinnaren (om vi får in flera rätta bidrag så lottar vi ut en vinnare) av den 
här sudokutävlingen får två (2) biobiljetter. Du har mars månad på dig att 
skicka in ditt svar. Lycka till! Bara medlemmar kan vinna biobiljetterna.  
 

Tips från ABF! 
Samtal om arbetarrörelsens tidningar Onsdag 5 mars kl 18.00 ABF-
huset. 
Uppvärmning inför 8 mars! Torsdag 6 mars kl 18.00 ABF-huset. 
Pierre Schori var Sveriges FN-ambassadör i fyra år, kom och hör honom 
berätta tisdag 18 mars kl 18.00 i ABF-huset!  
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Månadskrönikan. 
 

Raka Spårets första krönika 
skrivs idag av vår arbetskamrat 
Pekka Haapakoski som nyligen 
gått i pension. Om du vill skriva 
nästa krönika – hör av dig till 
redaktionen! 

 
 

Till alla arbetskamrater 
 
Första oktober 2007 avslutar jag mina 30 år i 
SL:s tunnelbanetrafik och går i pension. Jag 
vill passa på att tacka mina arbetskamrater 
för alla dessa år – och inte minst för det 
stödet jag fick som er förtroendevald på 80- 
och 90-talen, då vi fick ständigt slåss mot allt 
större försämringar i våra arbetstider och 
andra arbetsvillkor. 
 
Vår uppdragsgivare, Veolia och SL har jag 
ingenting att tacka för. Visserligen var Sl 
relativt bra arbetsgivare på 1980-talet, men 
sen trafiken började ”konkurrensutsättas” 
och privatiseras på 90-talet, har detta bara 
lett till allt större försämringar i våra 
arbetsvillkor och allt mer utsatt 
arbetssituation för personalen. Vår 
arbetsgivare tar inte längre något ansvar för 
personalens välbefinnande. Våra chefer 
rekryteras inte på grund av sin kompetens 
eller för att man är mån om personalen. De 
ser inte personalen som en resurs, utan som 
en kostnad som till varje pris måste 
reduceras och som ett orosmoment som 
måste hållas på mattan. Veolia har också 
med all nödvändig tydlighet visat att man är 
beredd att med alla medel motarbeta 
personalens krav och önskemål – och till 
och med avskeda de fackliga representanter 
som inte låter sig köpas. 
 
Under sådana förhållanden är det ytterst 
viktigt att personalen håller ihop och är 
beredd att tillsammans slåss för sina krav 
och intressen – istället för att låta sig 
skrämmas till tystnad. Idag har var bara en 
organisation som har möjlighet att samla oss 

och driva igenom våra krav gentemot 
arbetsgivaren – nämligen vår fackförening. 
Utan den skulle vi alla stå som enskilda 
maktlösa individer mpt den allsmäktiga 
arbetsgivaren. Visserligen har vårt fack 
SEKO mycket stora brister – ju högra upp 
man kommer, desto större – och har ofta 
fyllt sin uppgift mycket dåligt, men det är allt 
vi har i dagens läge. Varje facklig 
organisation är just så stark som stridsviljan, 
enigheten och aktivitetsnivån hos sina 
medlemmar. Därför är aktivt deltagande i 
fackföreningen idag också det bästa sättet att 
förbättra personalens situation i Veolia/SL. 
 
Än en gång tack alla arbetskamrater. Jag 
kliver av men tunnelbanan rullar vidare! 
 
19 039 Pekka Haapakoski 
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LO-distriktet i Stockholms län och Gemensam Välfärd Stockholm 
i samarbete med ABF, inbjuder till 

Tankesmedjor för gemensam välfärd 
 

Den gemensamma välfärden angrips allt hårdare, både i Sverige och i världen. I Stock-
holm är situationen extrem, med långtgående förslag på utförsäljningar och privatise-
ringar som redan börjat sättas i verket. Som ett av sätten att ta upp kampen mot det-
ta inbjuder nu LO-distriktet i Stockholm och Gemensam Välfärd Stockholm till studie-
cirklar under våren. Vi kallar dem Tankesmedjor för gemensam välfärd. 

Vi är övertygade om att vi tillsammans, fackfören-
ingar, sociala rörelser, andra organisationer och 
enskilda, kan påverka de politiska beslutsfattarna 
till en helt annan politik. Tankesmedjorna – en 
handlingsinriktad, modern form av studiecirklar  
– blir en början: Vi ska bli bättre rustade att ta 
fajten! (Se program nedan.) 

Öppna workshops på ABF 

Gemensam välfärd  
– bortom privatiseringarna 

Denna serie om tre workshops  
tar sin utgångspunkt här och nu. Men 
tillsammans med inbjudna ”vittnen”, 
debattörer och andra deltagare tar 

vi också steget vidare: Hur hittar vi de 
konkreta sätten att mota privatiser-

ingsvågen och vitalisera vår 
gemensamma välfärd?  

 
Serien löper samtidigt som tanke-

smedjorna, men kräver ingen 
särskild anmälan.  

 
Program, se nedan! 

Parallellt med tankesmedjorna arrangerar vi också 
tre workshops på ABF (se ruta intill). De har i stort 
sett samma teman, men är öppna för allmänheten 
och är tänkta att ge en annan typ av diskussioner 
med hjälp av inbjudna föreläsare, paneler och 
vittnesmål från olika välfärdssektorer. Vi hoppas 
att de bägge forumen och deras deltagare kan 
komplettera och inspirera varandra! 

PROGRAM FÖR TANKESMEDJOR OCH 

WORKSHOPS – VÅREN 2008 

Tankesmedjor för gemensam välfärd Öppen workshop 1 

Privatiseringarnas pris. 
Vittnesmål från angripen 

välfärd. 

10 mars, ABF,  
Sveavägen 41, kl 18.00 

Anställda, medborgare och 
andra insatta delger sina erfar-
enheter av privatiseringsvågens 

Sverige. Vad händer med 
kvalitet och jämlik tillgång, 
arbetsvillkor, medborgerligt 

inflytande och långsiktig sam-
hällsplanering? Med solidari-

teten oss emellan? 

1. Vad betyder privatiseringar i Sverige 2008?  

Vad för de med sig för den enskilda och för samhället? 
Vad sker just nu? Argumenten för och emot privati-
seringar av olika slag.  

Läsning: Privatiseringarnas pris (Klas Rönnbäck, 
2006). Artiklar om aktuella privatiseringar 
och nedskärningar, mm. 

2. Varför gemensam välfärd?  

Vad menar vi med gemensam? Vad menar vi med väl-
färd? Välfärdens och offentliga sektorns roll - då, nu 
och imorgon. 

Läsning: Välfärd till salu (Asbjörn Wahl, 2004/2007). 
Tidnings- och tidskriftsartiklar, mm. 

forts. nästa sida 



3. Alternativen till privatisering.  
Öppen workshop 2 

Vitaliserad  
gemensam välfärd 

7 april, ABF,  
Sveavägen 41, kl 18.00 

Alternativ till privatiserings-
politiken. Mönsterkommuner 

och andra goda exempel på hur 
välfärden kan förnyas, till 

förmån för alla. 

Vitaliserad gemensam välfärd. Icke-vinstdrivande 
kooperativ. Personal- och brukarinflytande. 

Läsning: Trondheimsmodellen (Aron Etzler, 2006). 
Artiklar om den norska modellkommun-
metoden. Andra artiklar, mm. 

4. Hur tar vi hem fajten för rättvisa, solidaritet 
och gemensam välfärd?  

Mobilisering, arbetsmetoder & förhållningssätt. 

Läsning: Trondheimsmodellen (Aron Etzler, 2006). 
Tidnings- och tidskriftsartiklar, mm. Öppen workshop 3 

Mobilisering för  
gemensam välfärd 

5 maj, ABF,  
Sveavägen 41, kl 18.00 

Nu tar vi fajten - men hur? 
Trondheimsmodellen och hur 
man bygger gräsrotsrörelser. 

5. Motkrafter till marknadsdogmatism 

Arbetarrörelser, sociala rörelser, utländska syster-
rörelser, internationellt samarbete, ESF.  
Hur kan vi samarbeta? 

Läsning:  Trondheimsmodellen (Aron Etzler, 2006). 
Tidnings- och tidskriftsartiklar, mm. 

 
 

Tankesmedjorna börjar måndagen den 17 mars, kl 18.00, och pågår sedan 
vardagskvällar varannan vecka på ABF, Sveavägen 41. Varje grupp leds av två delta-
gare: en från Gemensam Välfärd Stockholm och en från LO-distriktet. Eftersom vi tror 
att skilda erfarenheter gör våra samtal mer givande, försöker vi blanda grupperna uti-
från sysselsättning, facklig tillhörighet och annan bakgrund. Litteraturplanen ovan är 
preliminär och kan till viss del bestämmas av varje grupp. Kolla gärna in artiklar och 
läsuppslag på t.ex www.gemensamvalfard.se och www.velferdsstaten.no. Och tveka 
inte att mejla oss om du hittar något annat av intresse för tankesmedjorna! 

Intresserad? Anmäl dig till LO-distriktet i Stockholm: stefan.hansson@lo.se. 
Ange namn och telefonnummer. Skriv gärna också vilken ev. 
fackförening/annan organisation du tillhör, yrke/utbildning och 
ett par rader om varför du vill delta. (Saknar du mejl, ring in 
din anmälan till en av kontaktpersonerna nedan.) 

Vid frågor kontakta: Andreas Mattson:  andreas307629@gmail.com, 08-307629 
Johnny Naderus:  johnny.naderus@seko.se, 0707-623394 
Camilla Salomonsson:  camillasalomonsson@hotmail.com 

  0706-049030    
  
 
 

 

Nätverket för Gemensam Välfärd mobiliserar enskilda och organisationer som vill att 

välfärdstjänster ska betraktas som mänskliga rättigheter och inte som varor på en 
marknad. Vi vill att välfärden ska utmärkas av jämlik och trygg tillgång, hög kvalitet, 
miljöhänsyn och rimliga arbetsvillkor. Vi vill vitalisera och demokratisera den offentliga 
välfärden. Gemensam Välfärd Stockholm: www.gemensamvalfard.se/stockholm 

 

   
 

 



Nästa nummer av Raka Spåret kommer i 
mars/april 2008 
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