
Hej Pendelklubben, 
 
Seko Lok höll igår styrelsemöte och diskuterade då ert mail som behandlade en möjlig 
kommande sammanslagning av våra två klubbar. 
 
Vi delar inte den beskrivning som anförs i mailet. Sant är att Pendelklubben upprepade 
gånger önskat gå fram med ett gemensamt krontals-yrkande för samtliga medlemmar i de 
lokala avtalsförhandlingarna. Sant är också att Seko Lok avvisat denna önskan.  
 
Av detta drar era medlemmar sedan slutsatsen att de genom ett hot om sammanslagning av 
klubbarna istället har större möjligheter till en mer gynnsam löneutveckling. Här hade det 
varit klädsamt om styrelsen för Pendelklubben hade informerat medlemmarna om hur 
sakernas tillstånd förhåller sig istället för att elda på stämningen. 
 
Ur ert mail: ”Vi poängterade att Seko på vår arbetsplats bara har ett förhandlingsmandat 
och inte två. Att vi således har en gemensam lönepott att förhandla om och inte två olika.” 
 
Detta är direkt felaktigt. Vi är två suveräna klubbar med av förbundet utsett 
förhandlingsmandat för respektive klubbs medlemmar. 
 
Ur ert mail: ”Att löneskillnaderna mellan våra yrkesgrupper (som våra respektive klubbar 
representerar) har rusat iväg beror på en snedfördelning av den gemensamma 
lönepotten” 
 
Också det är felaktigt. Efter att den centrala avtalsförhandlingen slutförts så finns en (eller 
flera) procentsatser att använda lokalt för uppräkning av lönetarifferna och i-lönerna. Seko 
Lok tar ALDRIG tagit ut mer pengar ur påsen än vad våra medlemmar genererar. Skillnaderna 
i lön kommer därför att ligga på samma nivå mellan kollektiven före samt efter 
lönerevisionen är gjord. Det som givetvis kan påverka är om pengar flyttas mellan olika yrken 
(tex mellan tågvärd och städ) eller mellan olika lönesteg. Denna process styr Pendelklubben 
helt för sina medlemmar och Seko Lok helt för våra medlemmar. 
 
Styrelsen för Seko Lok ser inga vinster för våra medlemmar med ett samgående och har 
heller inte för avsikt att skriva ut en ”blanco-check” för Pendelklubben att använda i 
kommande lönediskussioner. Vi är därför inte intresserade av ett möte i denna fråga. 
 
Av respekt för Pendelklubben och det många gånger goda arbete som ni bedriver så väljer vi 
i dagsläget att inte gå ut med information till våra medlemmar rörande er begäran om 
sammanslagning av våra klubbar. Vi ser det som ett olycksfall i arbetet och är beredda att 
lägga det bakom oss. Väljer Pendelklubben ändå att gå vidare med en begäran till förbundet 
så kommer information från oss givetvis att gå ut. 
 
Styrelsen Seko Lokförarna 
 
gm 
 
Kristoffer 
  


