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Efter ett intensivt år har vi nu nästan nått
mållinjen, det är nu racet börjar på allvar!
Som alla nu vet har MTR vunnit upphandlingen. De vann med minsta möjliga
marginal före SJ/Stockholmståg. MTR tar
över trafik, stationer, fastighetsskötsel,
fordonsunderhåll och städning. Anbudet
löper på 10 år med möjlighet till förlängning på 4 år. Det totala värdet ligger på 30
miljarder. De inlämnade anbuden låg nära
varandra det var således inget dumpningsbud MTR vann på.
Upphandlingen har kantats av en hel del
spekulationer och rykten, inte minst tack
vare den nu sparkade SL VDns resa till
Hongkong och den stulna korthållaren.
Om något inte har gått rätt till kommer vi
däremot aldrig att få veta. De företag som
lämnat anbud har nu till den 21:a december på sig att överklaga beslutet.

Nyheter från Valberedningen

Pendelklubben har under året träffat MTR
vid ett flertal tillfällen. De har vid dessa
möten inte flaggat för större verksamhetsförändringar eller avtalsdumpningar.
Det är dock först nu när MTR vunnit som
vi får se om de är fågel eller fisk, inför en
upphandling ligger det i sakens natur att
visa upp sin bästa sida.

2015 är snart slut och vi i valberedningen startar nu på allvar arbetet med att ta fram förslag
på förtroendevalda till årsmötet nästa år. Det
är vår uppgift att ge råd om vem eller vilka som
vi anser bäst företräder oss. Det är dock ni
medlemmar som väljer era företrädare.

Därför behöver vi stå enade. Över 150
sekoiter slöt upp inför mötet med MTR.
Majoriteten kom från Pendelklubben men
även Seko lok och Verkstadsklubben var
representerade.
Under de 2 medlemsmöten som varit har
medlemmarna tillsammans beslutat att
solidariskt stötta varandra och inte tillåta
någon avtalsdumpning. Deltagarna på
medlemsmötet har gjort klart för MTR
att vi inte signar några anställningsavtal
innan arbetet och avtalsvillkoren för samtliga medlemmar garanterats.
Samarbetet mellan Seko klubbarna har
fungerat mycket bra och vi har lovat varandra att inte skriva på några avtal innan
alla knutar är lösta.
Efter beskedet om att MTR vunnit upphandingen har det varit stor oro och
många spekulationer om verksamhetsförändringar och avtalsdumpningar.
Från Pendelklubbens sida vill vi säga : ”Var inte
oroliga. Tillsammans ska vi se till att vi får behålla våra arbetsvillkor. En för alla, alla för en”.

Vem ska hålla i klubban efter nästa årsmöte?

Årsmötet närmar sig vill du kandidera som förtroendevald eller
känner du någon som är intresserad?

Vi har hittills haft kontakt med styrelsen och
andra med förtroendeuppdrag för att se vilka
som är villiga att kandidera nästa år. Vi kan därför redan nu säga att vi behöver er för att hitta
fler förtroendevalda. Det kan ni göra genom
att utnyttja er förslagsrätt och berätta vilka ni
anser borde väljas till att företräda oss.
Nästa år ska vi välja en ny ordförande till
klubben, bara det är en stor utmaning. Minst
lika viktigt är det att hitta er som vill ta ansvar
som revisorer, tågvärdar som brinner för
arbetsmiljö samt städare och stationsvärdar
som vill sitta i styrelsen. Det är många poster
som ska väljas och en komplett lista kommer i
januari 2016.
För att synas kommer vi i valberedningen att
besöka samtliga stationer både före och efter
jul. Vi kommer också att hälsa på i depåerna
för att träffa er som vi sällan ser på Stockholm
Central eller i Södertälje. Vi uppmanar alla att
fundera på hur ni kan bidra till vår klubb. Om
ni inte själva vill arbeta fackligt, har ni kanske
förslag på vem vi borde kontakta.
Vi står inför ett år med stora förändringar.
Det är därför viktigt att vi har rätt personer

som representerar oss i kontakten med arbetsgivaren.
Idag har vi en engagerad klubb, där du som
medlem alltid har någon som finns där för dig.
Våra förtroendevalda rätar ut frågetecken och
kämpar för att skapa förutsättningar för en bra
arbetsplats. Det är en otrolig grupp kollegor
som måste bli fler. Vill du tillhöra denna grupp
så hör av er till oss i valberedningen.
tveka inte att höra av er med frågor och funderingar till:
André Friberg tågvärd 073 6616049,
andre.friberg@stockholmstag.se
Bengt Borg stationsvärd 070 5388168,
bengt.borg@stockholmstag.se
Maria Mousnikow tågvärd 073 6615918,
maria.mousnikow@stockholmstag.se
Micael Gustavsson stationsvärd 08 7625544,
michael.gustavsson@stockholmstag.se
Carina Thorhede tågvärd södertäljestationerad
076 0005002 , carina.thorhede@stockholmstag.se
Seko Pendelklubbens valberedning,
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MTRs VD talar inför en fullsatt Sandlersal Över 150 sekoiter kom till mötet.

Medlemsmöten i december 2015
Över 150 medlemmar slöt upp för att ställa frågor till MTR som bjudits
in till medlemsmötet 10 december.
Medlemsmöten december 2015
Närmare 200 medlemmar deltog i årets
decembermöten. Agendan var fullspäckat på
båda mötena varav det andra mötet till stor
del kom att handla om upphandlingen och det
faktum att MTR tar över Pendeltågstrafiken i
december 2016.
Innehåll för mötena:
Avtalsrörelsen 2016
Marta Aguirre berättade om avtalsrörelsen
2016 och det faktum att LO - överenskommelsen nu spruckit. Frågorna var många om hur
det kommer att bli nu. Under mötet den 10
december delades informationen av tidsskäl ut
skriftligt till mötesdeltagarna. En utförlig artikel
finns att läsa i detta nummer av tidningen.
Det är ännu för tidigt att säga så mycket om
löneförhandlingarna 2016. Mycket talar för att
Seko kommer att driva löneökningar i kronor
istället för procent. ( En så kallad krontalskiva)
Kollektivtrafik för alla
Under tidigare möten har styrelsen lovat att
presentera kampanjen och dess aktiviteter utförligt så att ni som medlemmar får insyn i hur
det fungerar och hur vi ska fortsätta. Styrelsen
lade under mötet ett förslag att lägga kampanjen på is då intresset har varit lågt och det varit
svårt att garantera medlemsinflytandet. Mötet
röstade för styrelsens förslag. Mer information
om kampanjen finns under rubriken notiser.
Valberedningen
Maria och Micke från valberedningen
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informerade om deras arbete att hitta kandidater till förtroendeposter som finns. Utskick
kommer i januari där medlemmar kan nominera kollegor. Det är viktigt att de nominerade
blir tillfrågade och att de vill ställa upp. Det blir
ett tufft år 2016 med ny arbetsgivare.
Turlistor
Stefan berättade om turlistarbetet 2016 och
vad som påverkat gruppvalet. Mer information om gruppvalet längre fram i tidningen. På
stationssidan har processen i år gått smärtfritt.
Personalen har själv fått bestämma angående
sina scheman och endast smärre minutjusteringar finns i tidtabellen.
Nyheterna för året finns främst i poolgruppen
där ett flertal nya poolgrupper har bildats.
Det finns nu möjlighet att söka morgonpool,
kvällspool och poolgrupp med utökad helgtjänstgöring. För mer information kontakta
turlistombuden för station. På städsidan har
Stågs scheman varit ineffektiva och fungerat
dåligt nya förhandlingar är att vänta.
Upphandlingen
Olof och Rainer berättade under mötena om
upphandlingen. Frågorna var många och en
separat frågor och svar kommer att läggas på
klubbens hemsida.
Upphandlingen var mycket jämn och det var
väldigt lite som skilde de olika företagen åt
i anbuden. Förhandlingar med MTR inleds i
slutet på januari.

Rainer överlämnade ett muntligt meddelande
till MTR från medlemmarna där vi solidariskt
lovat varandra att inte skriva på några individuella anställningsavtal innan arbeten och
villkor för samtlig personal säkrats.
Frågestund med MTR
MTRs VD Peter Viinapuu presenterade hur
MTR ser på verksamheten och fick tillsammans
med upphandlingsansvarig, HR chefen på MTR
Tunnelbanan och HR direktören för MTR Nordic svara på frågor från medlemmarna.
Frågorna var många och MTR lämnade relativt
få tydliga svar utan hänvisade till kommande
förhandlingar. De fick svara på frågor från såväl
medlemmar som från Lokförarklubben.
MTR´s organisation av pendelverksamheten
MTR tar själva över driften av trafik och
stationer. För fordonsunderhåll har man bildat
ett bolag tillsammans med Euromaint som
tidigare skött tågunderhållet. Reparatörerna
anställs inte av MTR utan direkt av det nya
bolaget. All städning kommer att läggas på
underentreprenad och skötas av Reneriet AB.
Städarna anställs direkt av Reneriet.
Efter frågestunden diskuterade vi vårt intryck
av MTR och analyserade de svar som lämnats.
Vi var eniga om att vara vaksamma och noggrant bevaka vad MTR har för sig.
Stefan Pagliarini
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Gruppvalsångest!

Efterspel - tankar om gruppvalet..
Den första dagen efter att gruppvalet släppts är mycket speciell för oss turlistombud, ska vi mötas
av en vänskaplig ryggdunk och tack för ett bra jobb, eller mötas av missnöjda medlemmar som
tycker att vi ”förstört deras grupp”.
Gruppvalet är något som engagerar och väcker
känslor. Varje gruppval har sitt eget liv och sina
egna förutsättningar vilket i sin tur påverkar
gruppernas utseende och vilken reaktion vi får
från medlemmarna.
Ett komplicerat pussel
Gruppvalet är som ett jättelikt pussel, ”alla
bitar måste passa in även de fula”. Samtliga
turer ska läggas in även de turer vi inte gillar
och alla grupper måste fungera inte bara några
få. Som enskild tittar man ofta på en eller
några grupper: Om dessa är bättre än förra
året är grupp-valet bra, om dessa är sämre är
gruppvalet en katastrof. Vi turlistombud har
inte den lyxen, vi måste titta på alla grupper
och göra vårt yttersta för att gruppvalspaketet
ska bli bra i sin helhet. Sanningen är att vi lägger ner samma jobb varje år och ibland faller
pusslet ut bättre och ibland sämre. Vi är inte
gudar vissa år och totalt misslyckade andra.
Vi försöker på olika sätt få in något som kan
locka på varje grupp:
- Riktade grupper med passresor åt olika håll,
dessa finns även med tidsriktning.
- Tidsriktade grupper med inriktningen, mor
gon, eftermiddag och natt.
- Föräldrargrupper för de med behov av att
kunna hämta och lämna barn.
- Grupper med längre arbetsperioder men
samtidigt längre fridagsperioder.
- Grupper med mer helgarbete men samtidigt
fler fridagar.
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- Grupper med viseringsturer.
- FV- dags grupper med en förlängd ledighetsyta
- Vrålskubb med extra betald för att få turerna sent.
En i det närmaste omöjlig uppgift
Gunnar som ritar våra turer och grupper
har i mina ögon det svåraste arbetet av alla
på Stockholmståg. Han ska under extrem
tidspress rita ihop ett turlistpaket med ett 30
tal olika grupper som alla ska fungera. Han ska
ta hänsyn till förslag och synpunkter från oss
turlistombud samtidigt som han ska uppfylla
ledningens krav på tidseffektiva grupper som
drar så lite personal som möjligt.
Gunnar gör mycket som han egentligen inte
skulle behöva göra om man bara ser till avtalet. Alla passresor och riktade turer planeras in
där de gör som mest nytta något som inte alls
förekommer i samma utsträckning på förarsidan. Att vi turlistombud sedan är på honom
som iglar om det är något vi vill förändra gör
inte jobbet lättare.
Varför ser det olika ut varje år?
Varje år är det olika förutsättningar, de styrs av
den tågplan som beställts av trafikverket samt
av SLs direktiv och eventuella besparingar.
Årets gruppval har påverkats mycket av SLs
besparingspaket;
korta tåg på Nynäshamn har inneburit personalbyten vid VHE och 6 platser färre i gruppvalet. Grupp 17 minskades med 2 platser och
grupp 32 försvann helt. Nynäspersonalen har
även upplevt en intensifiering av viseringen

med färre stomturer. Personalbyten i VHE
påverkar även turritningen i stort med andra
ändringar som följd. Kungsängen grupperna
har även de förändrats med många passresor
till Bro istället för till Kungsängen.
En följd av de ändrade omloppen är även
kortare eftermiddagsturer vilket medför att
färre F – dagar faller ut på grupperna. I år har
vi färre FV – dagar (8 istället för 12) vilket medfört att FV – dags grupperna har fått minskade
ledighetsytor, i gengäld gäller de istället hela
året; även under sommaren.
Vad kan vi turlistombud göra?
Vi turlistombud ritar inte turerna. Vår uppgift
är att granska turer och grupper och lämna
förslag på hur vi tycker att grupperna ska se ut.
Vi får ibland frågan: ”Hur i.. kunde ni gå med
på det här?” Ståg är skyldiga att lyssna på våra
synpunkter men de är inte skyldiga att följa
dem. Som turlistombud har vi ett par saker vi
kan göra för att pressa arbetsgivaren:
- Vi kan stoppa en specialgrupp som inte följer
avtalet. Det här är något vi gör då och då. Resultatet brukar bli att man försöker rita om och
förbättra gruppen och göra den mer attraktiv
för oss.
- Vi kan även förklara fullt krig och tvinga Ståg
att rita samtliga grupper enligt avtalet. Det
här har vi flaggat för vid ett tillfälle under min
tid som turlistombud. Total avtalstillämpning
drabbar såväl oss själva som arbetsgivaren då
alla former av grupper med olika inriktning
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Turlistarbetet Station
riskerar försvinna. Samtidigt blir det dyrt för
arbetsgivaren då de får ut mindre arbetstid på
grupperna och det kostar mer personal. Total
avtalstillämpning är inget vi flaggar för vid
mindre klagomål utan det ska till något vi är
rejält missnöjda med.
-I slutändan får vi igenom många av våra
förslag eftersom ingen arbetsgivare vill ha
missnöjd personal som inte trivs på jobbet.
Ståg har i de flesta fall förstått vikten av att
personalen trivs på sina grupper.
Återblick
Om jag ser tillbaka under min tid som turlistombud har vi turlistombud lyckats få till en hel
del förändringar av grupperna under åren:
-Utökning av antalet nattgrupper från 3 till 5,
då vi försökt ta bort nätter från blandgrupper
och placera dem på särskilda nattgrupper.
-Utökat antal morgongrupper från 5 till 8 st.
-Jämnare tidsutläggning med mer återhämtningstid mellan turerna på våra grupper.
-Fler grupper med längre ledighetsytor genom
skapande av helggrupper samt FV - dagar på
grupperna.
När det gäller skubbgrupperna har vi fått
igenom nattskubb, ”vrålskubbar”, skubbar med
fast viseringstillägg och skubbar med längre
ledighetsytor och alternativa fridagsscheman.
Ett tecken på att förändringarna har varit lyckade är att spridningen på hur vi söker grupper
har ändrats och att fler tågvärdar än tidigare
har kommit in på riktade grupper.
Slutord:
Tycker du ändå att vi har misslyckats; gjort för
lite eller kanske gjort fel saker; ta då bladet
från munnen och anmäl dig som turlistombud
inför nästa årsmöte. Kanske kan du göra något
som vi inte lyckats med..
Stefan Pagliarini & Pendelklubbens turlistombud
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Om vi jämför med arbetet 2014 som var mer
turbulent då Ståg hade flera förslag på ändringar i scheman med bla obetalda raster, samt
att det tidiga Uppsala-tåget som medförde tidigare öppningar mellan Karlberg och Upplands
Väsby, så har 2015 har varit ett lugnt år vad
gäller turlistearbetet för stationsvärdarna.
Inför T 16 har första och sista tågs avgångar
och ankomster inte ändrats avsevärt, mer än
minutjusteringar. Det tidiga Uppsala-tåget
är med även under T 16, så stationerna på
sträckan får fortsätta ha tidiga öppningar.
Några stationer har fått ändrade scheman från
motursrotationsmönster till halvblock. Det har
gällt Jakobsberg, Barkarby och Helenelund.
Från Seko Pendelklubbens sida ser vi att våra
medlemmar och kollegor ute på stationerna
trivs med sina scheman, så ändringar av dessa
karaktärer är inget vi är negativa till.
Under året har flera riktade grupper inom
poolgruppen införts. Det har varit morgonriktade grupper, där man får morgonturer i första
hand och där vi tillåtit Ståg gå från avtalet och
får planera så dessa får börja före kl 05 efter

Nya scheman stationsstäd?
När Stockholmståg drev igenom sin ändring
av stationsstädarnas scheman för ett år sedan
hördes många protester då det var både ineffektivt och uselt ur trivselhänseende. Ståg lovade
att man skulle göra korrigeringar där det ansågs
nödvändigt och det utlovades även tidsstudier.
Men inget av detta har man levt upp till.
Idag kan vi konstatera att städtiden ofta inte
räcker till, vilket tydligt märks i usla Insta-resultat, samtidigt som poolgruppen i mångt och
mycket ägnar arbetstiden åt att åka pendeltåg
mellan stationerna istället för att städa. Arbetsbelastningen blir hög, med tunga lyft och
stress, för den som ansvarar för en eller flera
stationer samtidigt som Ståg har placerat mer
än hälften av personalen i poolgruppen, där

FP-dag. Det har tillkommit en kvällsriktad
grupp på södra sidan där man slipper jobba
morgonturer. Sedan har det tillkommit sk helggrupper. Dessa grupper är frivilliga men innebär att man får jobba en lördag och en söndag
mer på sex veckor än normalt, och i gengäld får
tre F-dagar som kopplas ihop till långledigheter,
dessutom blir genomsnittliga veckoarbetstiden
på helggrupperna endast 33 timmar.
I övrigt för poolgruppen var vi nära att få till
mindre områden, förutom de två generella
som finns nu (Norr och Söder). Tanken med
dessa mindre områden var att medarbetare
skulle kunna tillhöra ett område och ta sig till
och från stationerna med endast en nattbuss.
Emellertid backade Ståg i sista stund i frågan
och ville inte formellt signera detta, men har
lovat att försöka utgå från dessa vid planeringen av poolgruppen.
Hur arbetet kommer att se ut nästa år går bara
att spekulera. Troligtvis kommer det blir mer
arbete, dels med ny arbetsgivare, men också
då Citybanan planeras att öppna under T 17.

Turlistgruppen Station

man som sagt ägnar en stor del av arbetsdagen åt att åka pendeltåg.
Intresset för att göra schemat bättre och effektivare har varit obefintligt och inför den 8 december deklarerade stationschefen, att om Ståg
förlorade kontraktet så skulle man inte bry sig
om att ändra några scheman över huvudtaget.
Om nuvarande scheman kvarstår ett år till vore
det en skandal och man kan fundera över hur
mycket förlusten av kontraktet med SL hänger
ihop med detta. Ståg har nu deklarerar att man
ska sköta verksamheten det sista året med
“flaggan i topp” och göra så bra ifrån sig som
möjligt. Om detta däremot inte ska inbegripa
stationsstädningen så är det logiskt att låta
nuvarande scheman rulla på. I annat fall kallar
man till förhandling och löser problemen.

Rainer Andersson
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Upphandlingen av pendeltågstrafiken en miljardaffär.

En miljardrullning utan kontroll
Denna artikel skrevs innan MTR vann anbudet
på pendeln och skulle ha publicerats före den
8 december. Pendelbladet blev dock försenat
och den blev därmed inaktuell i det avseendet.
Men då den innehåller fakta och synpunkter
som kan ha betydelse för hur vi som klubb
förhåller oss till SL:s upphandling väljer redaktionen att ändå publicera den, även om den
kan tyckas komma för sent.
Många frågar Pendelklubben vilket företag
som troligen vinner anbudet på pendeln i
december. Men går det ens att gissa? För är
det en seriös upphandling eller ett spel för galleriet som pågår? Ja, vem kan svara på det!?
Bolaget som vinner kommer att driva trafiken
i uppemot 14 år och totalkostnaden för SL och
skattebetalarna beräknas bli 30-40 miljarder.
För att förstå storleken på summan så kan det
nämnas att 40 miljarder motsvarar en procent
av Sveriges BNP under ett år. Det är ofattbart
mycket pengar!
Med så stora pengar i potten kan man lugnt
påstå att ett antal lycksökare lär dyka upp för
att om möjligt göra sig ett klipp. Men vilka förberedelse har då SL gjort för att förhindra att
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mutor och andra skandaler avgör vilket företag
som vinner anbudet? Låt oss syna saken.
Om vi blickar ut i stora världen så vet vi idag
att svenska företag inte är vaccinerade mot
korruption. Vi tror gärna att vi har en betydligt
högre affärsmoral än i de flesta andra länder
men fakta säger annat. Rubriker om mutor har
kantat affärer med Sydafrika (Jas), Brasilien
(Jas och Skanska), Indien (Bofors), Azerbajdzjan och Uzbekistan (Telia Sonera) osv. Trots
mängder av exempel har Sverige däremot aldrig bötfällt ett svenskt företag för att ha betalt
mutor utomlands.
Hur ser det då ut inom SL?
Ja, även här har det hänt saker som man bör
hålla i minnet. I september i år åtalades en
SL-tjänsteman för att ha sökt muta en anställd
på norska Goodtech med resor, kläder och
golfutrustning. Goodtech hade dessförinnan
överfakturerat SL med miljontals kronor för
arbeten som aldrig utförts och SL-tjänstemannen misstänktes ha försökt tysta ett vittne
som visste för mycket. Istället för att kasta
ut Goodtech som leverantör av signalsystem
nådde SL en förlikning, man gav den åtalade

tjänstemannenen årslön i avgångsvederlag och
mörkade enligt uppgift hela händelsen för de
ansvariga politikerna i trafiknämnden.
Förre trygghetschefen på SL, Kjell Hultman,
dömdes för drygt tio år sedan till fängelse för
att ha lurat till sig miljonbelopp av SL och för
att ha mutats av väktarbolaget Falck. Han hade
enligt polisanmälan hjälpt till med att ”sälja in
Falck som ledande underleverantör genom att
otillbörligt påverka sina chefer inom SL” och
skrev på fakturor på tio miljoner för bevakningstjänster som aldrig utförts. Innan Hultman
anställdes av SL hade han en bakgrund som
polis inom den ökända ”baseballigan” och
hade suttit fyra månader i fängelse för olaga
frihetsberövande och myndighetsmissbruk. SL
påstod sig ha glömt att kontrollera hans bakgrund när han anställdes.
SL:s tidigare VD Gunnar Schön skrev på ett
hemligt, retroaktivt avtal som gav Connex uppemot 200 extramiljoner. När det var påskrivet
reste han och SL-styrelsens ordförande Elwe
Nilsson (m) till Paris och London för att festa
med Connex. Och innan dess skrev dessa
herrar ett hemligt avtal med Citypendeln som
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tipsade Citypendeln om att de två anställda
försökte informera SL om oegentligheter. På
annat håll kallas det för maffiametoder.
Otacksamt att tala sanning!
Vi minns även vad som hände med kontrollanterna som avslöjade till SL att deras
arbetsgivare Securitas fuskade med statistiken och tog betalt för biljettkontroller som
aldrig utförts. Som tack för tipset såg SL till att
inte kräva övergång av verksamhet vid nästa
upphandling, varpå de flesta kontrollanter
blev utan arbete. När klubbordföranden på
tunnelbanan, Per Johansson, fick sparken
av Connex såg SL till att ge kollektivtrafikens
entreprenörer en vink om att man skulle åka ut
om man dristade sig till att anställa Per Johansson. Svartlistning kallas det.
SL som organisation
För att förstå vad SL är för en organisation
måste man ha klart för sig att det mesta av den
så kallade ”kompetensen” hyrs in från konsulter (jurister, tekniker, projektledare mm).
Det är inte främst SL:s tjänstemän och politiker
som granskar t.ex. upphandlingen av pendeln.
Det görs i första hand av inhyrda konsulter.
SL:s ca 600 anställda ser huvudsakligen till att
konsulter projekterar, granskar och upphandlar
trafik och underhåll. De inhyrda konsulterna
kostar årligen ca 2 miljoner kronor per anställd
på SL. Totalt 1,2 miljarder under 2014.

efterskänkte viten för mer än 50.000 inställda
tågavgångar. (Ja, du läste rätt). Det avtalet
kostade skattebetalarna åtskilliga hundratals
miljoner kronor. Traditionen att låta entreprenörer slippa betala viten fortsätter än idag,
som när SL i år efterskänkte 10 miljoner till
General Electric i viten för ett signalsystem
på tvärbanan som försenats med fem år. SL
skriver bara om kontraktet och flyttar fram
deadline.
Elwe Nilsson dömdes till böter för brott mot
aktiebolagslagen då han som ordförande i
SL-styrelsen förhindrade att hela styrelsen
fick veta att SL tänkte sälja tunnelbanan till
Connex. VD:n Gunnar Schön fick avgå sedan
det uppdagades att han låtit SL betala för sin
hustrus resor utomlands. När han sparkades
från SL fick han en högt uppsatt anställning
som projektledare på Connex som tack för
sina tjänster. Han ersattes av Lennart Jangälv
som även han lät SL bekosta hustruns resor
utomlands. När han väl fick sluta som VD var
det med två årslöner i avgångsvederlag.
En annan chef på SL som gått till ett trafikbolag
var trafikdirektör Lars Nordstrand, som 2008
blev styrelseordförande på Keolis och dess dotterbolag Busslink. Som chef på SL blev Nordstrand informerad av två fackliga företrädare
på pendeln om att Citypendeln (som ägdes
av Keolis) fuskade med redovisningen av hur
trafikvärdarna användes. Nordstrands lojalitet
låg dock inte hos skattebetalarna och han
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År efter år har landstingets revisorer varnat
för att kostnaderna skenar och att SL saknar
kontroll över verksamheten. 2013 hittade man
tveksamma konsultnotor för ca 40 miljoner.
Bl.a. hade fakturor för 11 miljoner kontrollattesterats av en konsult som var anställd av
företaget som skickat räkningen. I december
samma år skrev revisorerna att ”den interna
styrningen och kontrollen samt uppföljningen
av konsultanvändningen inte är tillräcklig då
det saknas tydliga regler och principer för när
konsulter engageras i verksamheten”.
Vad gör SL för att förhindra mygel?
Så på frågan om vad SL gör för att förhindra
mygel och mutor inför upphandlingen av
pendeln så är nog svaret att det tyvärr saknas
åtgärder. Vi får helt enkelt hoppas på det bästa
då SL som organisation har tappat greppet.
När man förra året gjorde en konsultinventering trodde SL att det fanns cirka hundra
konsulter inom företaget. Det visade sig vara
drygt 500. Så för att hålla ordning på alla konsulter anlitades en konsultmäklare som skötte
kontakten med konsultleverantörerna…
En konsult på SL som anställts för att ta in och
granska anbud på klottersanering dömdes till
dagsböter för mutbrott då ett av bolagen som
fick entreprenad monterade in en luftkonditioneringsanläggning för 24.000 kronor i hans
privatbil. En del konsulter och tjänstemän
som har misstänkts för oegentligheter har i
tysthet fått gå medan andra fortfarande är
kvar. Självklart finns det seriösa tjänstemän
och konsulter inom SL som försöker göra ett så
gott arbete som möjligt men frågan är vilket
inflytande de har på slutresultatet?
Om vi granskar SL:s pågående upphandling av
pendeln så var en av de första åtgärderna att

genomföra en så kallad förstudie på tjänstemannanivå (eller konsultnivå, om man så
vill) som lades fram till ansvariga politiker i
trafiknämnden i april 2014 för godkännande.
Här fastställdes inriktningen för upphandlingen
och vad som gällde angående ersättning, viten,
ökad resenärsnöjdhet osv. Intressant i sammanhanget var hur förstudien hade kommit till
och i samarbete med vem. Vi citerar:
”En viktig del av arbetet med förstudien har
varit dialogen med de potentiella anbudsgivarna. Utifrån dessa möten har marknadens syn
på önskad ansvarsfördelning, ersättningsmodell etc. kunnat inhämtas. I stort instämmer
marknaden i den inriktning som nu föreslås i
förstudien.”
Marknaden styr
Det är således ”marknaden” som har fått
säga sitt om hur upphandlingen ska gå till
och vad som ska ingå. Ansvariga politiker i
trafiknämnden endast nickar och godkänner.
I december röstar de sedan på en bokstav
(A, B, C, D eller E) som representerar de fem
bolagen som är med i upphandlingen. Det är
denna trafiknämnd som i ett expertutlåtande,
beställt av landstingets revisorer, hävdas vara
vägledd av bristande kontroll, bristande styrning, bristande ledning, bristande uppföljning
- samt passivitet. Och vem eller vilka som ser
till att en av bokstäverna ser mer aptitlig ut än
de övriga har vi redan förstått. Det är konsulter
och tjänstemän som förhoppningsvis inte har
haft fingrarna i kakburken innan de rekommenderar en bokstav. Det känns tryggt för oss
anställda på pendeln!
Betänk orden ”de potentiella anbudsgivarna”.
Vem på SL hade på förhand och för flera år
sedan bestämt vilka anbudsgivare som var
”potentiella” och vilka som inte var det? Att
SL:s förre VD Anders Lindström hade varit på
hemligt och icke tillåtet besök hos en potentiell anbudsgivare när han i våras greps för
snatteri på flygplatsen i Hong Kong det vet
vi dag. Vad vi däremot bara kan spekulera är
om Anders Lindström var där för att göra upp
pendelaffären med MTR eller om han ansågs
vara opålitlig och blev utsatt för en blåsning på
flygplatsen. Oavsett vilket så luktar det illa.
Jag påstår inte att upphandlingen av pendeln
kommer att vara oärligt. Vad jag hävdar är att
mygel lika väl kan avgöra saken som att det går
hederligt till. Men även om spelreglerna följs så
vet vi nu att det är ”marknaden” som har fått
säga sitt om hur upphandlingen ska gå till. Var
ligger den demokratiska insynen i detta? För inte
har väl t.ex. vi anställda fått säga vårt på samma
sätt? Eller har vi inga värdefulla åsikter?
1999 var det på förhand avgjort att det förhatliga, statliga monopolet på järnvägen till varje
pris skulle slås sönder. Därför skulle SJ slängas
ut från pendeln och ersättas med det privata
Citypendeln, kosta vad det kosta ville. Och
dyrt blev det! Vem vet vilka vindar som blåser
inom SL den här gången? Vems fickor som fylls
med skönt prasslande sedlar? Vilken politiker
i trafiknämnden som inte förstår vinken och
röstar på fel bokstav? Ja, det får vi eventuellt
veta i efterhand.

Rainer Andersson
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Hong Kong baserade MTR tar över pendeln

MTR vann Pendeltågsupphandlingen
Vad händer nu när upphandlingen är klar?
Hur blir det nu?
Den 8 december kom tilldelningsbeslutet från
SL som innebär att det Hongkongbaserade
företaget MTR kommer driva pendeltågsverksamheten fr.o.m 11 december 2016. Kontraktet med SL löper på 10 år med en möjlighet till
förlängning på ytterligare fyra år.
Uppdelningen av verksamheten på tre olika
företag fortsätter. Trafik och station kommer
att drivas direkt av MTR genom dotterbolaget
MTR Pendeln, underhållet hamnar hos ett nytt
företag som ska bildas av Euromaint och MTR
gemensamt. Städningen av stationer och tåg
kommer att skötas av Reneriet AB.
Hur blir det med jobben och våra kollektivavtal?
SL har angett verksamhetsövergång i sitt
anbudsunderlag. Det betyder att MTR med all
säkerhet kommer att ta över all personal som
idag arbetar som förare, tågvärdar och stationsvärdar. Hur man tänker sig att organisera
arbetsledning och administration vet vi inte
idag men all personal utom VD ska erbjudas
arbete vid en verksamhetsövergång.
Sekos uppfattning
SEKO`s uppfattning är att verksamhetsövergång ska gälla även för den verksamhet MTR valt att lägga ut på Reneriet och det
nystartade företaget som ska sköta fordonsunderhållet. Allt annat är att betrakta som ett
försök att kringgå Lagen om anställningsskydd
(LAS).
Men en verksamhetsövergång skyddar bara den
enskildes anställningsvillkor under ett år. Därför
är det lika viktigt att de kollektivavtal vi har
idag skrivs på av de nya arbetsgivarna. Annars
riskerar vi att hamna i en situation där vi er-
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bjuds arbete till betydligt sämre villkor än idag.
Vad händer om MTR eller deras underentreprenörer inte vill ta över all personal och våra
kollektivavtal?
Förhoppningsvis ska detta kunna lösas vid
förhandlingsbordet ungefär som när Stockholmståg tog över pendelverksamheten 2006.
Blir det inte så har SEKO möjlighet att gå ut
i konflikt (strejk) från 1 april 2016. Att SEKO
varslade om konflikt 2013 och gick ut i strejk
2014 gör att ingen arbetsgivare kan bortse från
den möjligheten.
Strejkrätten utgör den viktigaste trygghetsförsäkring vi som anställda har i upphandlingstider.
Vid SEKO Pendelklubbens medlemsmöten
den 3:e och 10:e december togs ett muntligt
uttalande om att ingen ska skriva på något
anställningskontrakt med sin nya arbetsgivare
innan kollektivavtal och anställningar är
säkrade för alla våra medlemmar. Uttalandet
framfördes till representanter för MTR som
inbjudits till mötet 10:e december. Att 150
SEKO-medlemmar kom till mötet gav säkert
MTR en tankeställare. Det är ju nämligen så
att utan personal finns det ingen verksamhet
att bedriva. Står vi enade i det här kan vi inte
förlora.
Is i magen
Det viktiga nu är att alla har is i magen och
inväntar förhandlingarna mellan SEKO och
MTR . Vi kommer att regelbundet informera
våra medlemmar om hur förhandlingarna går.
Löpande information kommer att läggas ut
på vår hemsida. Vi kommer att lägga upp en
särskild sida med frågor och svar inför bytet av
arbetsgivare.

Har du frågor?
Tveka inte att kontakta styrelsen eller andra
förtroendevalda med de frågor du har. Idag är
det svårt att veta hur alla detaljer kommer att
se ut runt verksamhetsövergången men vi tar
med oss frågorna och svarar när vi vet.
Olof Fryklöf, Pendelklubbens förhandlingsdelegation

Sekos krav:
SEKO`s krav är att alla anställda på
Pendeln ska erbjudas anställning på
MTR eller av de underentreprenörer
som ska sköta fordonsunderhåll och
städning.
De kollektivavtal som idag finns
tecknade med Stockholmståg, ISS
och Alstom ska tas över av de nya
företagen. Ur personalens synvinkel
ska övergången till en ny arbetsgivare
inte märkas på annat sätt än att loggan i uniformen byts ut.
SEKO kommer inte att skriva på
några avtal innan förhandlingarna
är avslutade med alla tre företagen.
Arbetsvillkor och anställningar för ALL
personal på pendeln ska säkras först.
SEKO-klubbarna på Pendeln har
tillsammans med våra ombudsmän
träffat MTR vid ett tillfälle och framfört dessa krav. Något svar på detta
kommer vi inte att få innan förhandlingar inleds i januari.
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Hur ska årets löneförhandlingar gå till?

Den kommande avtalsrörelsen
Årets avtalsrörelse är mer öppen än någonsin. LO överenskommelsen
är bruten men hur blir det istället?
Sedan 1938, i och med att Saltsjöbadsavtalet
skrevs under, ordnas arbetsmarknaden med
kollektivavtal som skrivs av arbetsmarknadens
parter det vill säga arbetstagarorganisationer
(Facken) och dess motpart arbetsgivarorganisationerna. Under 2016 avtalsrörelse kommer
runt 500 centrala avtal att skrivas som kommer
beröra vardagen för drygt tre miljoner människor i Sverige.
En modell som funnits sedan 90 talet
Sedan mitten av 90-talet har LO samordnat
sina krav och främst då lönekraven för att få
den största genomslagskraften. Industrifacken
(IF Metall) och teknikföretagen har gått ut
först i avtalsrörelsen och satt det så kallade
”märket”, den lönenivån som man anser att
exportindustrin klarar av för att säkra jobben
i Sverige och kunna vara konkurrenskraftiga i
utlandet.
Har vi avstått löneökningar i onödan?
Kritiska röster har höjts under åren mot
märket där många menar att vi avstår onödigt
mycket löneutrymme för att rädda en industri
som lyckas sysselsätta mindre och mindre
människor eftersom den inte bara flyttar
utomlands där lönenivåer är så låga att vi inte
kan konkurrera, utan också för att den stora
tekniska utvecklingen har gjort många arbeten
överflödiga. Servicesektorn växer däremot explosionsartat och sysselsätter allt fler i landet.
Förhandlingar var för sig
Tidigare i september bestämde LO:s representantskap att inte ha en samordning under 2016
års avtalsrörelse utan att varje förbund kommer att förhandla var för sig. Inte bara märket
är problematisk men en av de största frågor
som har visat sig vara svår att komma underfund med är de jämställda löner där förbunden
förvisso är överens om de långtgående målen
men inte de kortsiktiga.
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Metall och Kommunal i koalition
Inför LO samordningen hade IF Metall ställt sig
bakom Kommunals krav på att undersköterskornas löner måste höjas eftersom det menas
att detta yrke är värdediskriminerad (att man
tjänar betydligt mindre än andra yrken med
motsvarande utbildning och ansvarskrav).
Seko, och andra förbund med oss, menade
att det är fel att peka ut en grupp som ska få
större lönepåslag än andra grupper och istället
ha en ordentlig satsning på låglönegrupper
genom krontalsförslag för de som tjänar mindre än 25 000 kronor.
LO:s kompromissförslag
LO:s kompromissförslag innefattade både
låglönesatsningar och höjda löner för undersköterskorna, det var detta förslag som
röstades ner. Förvisso röstade alla förbund
för extra lönepåslag för undersköterskorna
men det var den generella lönesatsningen
som fällde samordningen. Tre förbund av de
fjorton röstade emot förslaget. Röstningen i sig
är hemlig men ganska snart kom det fram att
det var IF Metall, Kommunal och GS som fällde
förslaget med argument att inte alla som har
en låg lön är värdediskriminerade, att det är
förvisso bra att med en låglönesatsning men
det i sig inte bekämpar värdediskrimineringen
och en sådan allmän satsning skulle ge mindre
till undersköterskorna.
En känslig fråga
Att frågan har varit känslig inom de förbunden
har blivit klart då det framkommit att det finns
en intern kritik på hur detta har skötts och
framförallt så betyder den uteblivna samordningen också betydligt mindre möjlighet till
sympatiåtgärder då varje förbund kommer att
förhandla för sig själv.
Facken inom Industrin har redan gått ut och
ställt de kraven som de kommer att ta med

sig till sina förhandlingar vilka är löneökningar
på 2,8 %, utbyggd delpension och systematisk
jämställdhetsarbete.
Inga andra förbund har för närvarande presenterat sina krav och detta tyder på att industrifacken och Svensk Industri ser sig fortfarande
själva som de som kommer att gå ut först och
därmed sätta märket.
Seko sammarbetar med andra förbund
Vi inom SEKO ingår i ett samarbete tillsammans med Byggnads, Fastighet, Elektrikerna
och Målarna som kallas 6F, dessa fem förbund.
Vi kommer under avtalsrörelse samarbeta
och vi väntar på att de kommer att presentera
gemensamma krav inför avtalsrörelsen, riktigt
vilka krav 6F kommer att lägga fram och exakt
hur samarbetet kommer se ut återstår att se
men en sak har vi utgått ifrån att det är bättre
att vara flera vid förhandlingar speciellt om vi
är små förbund.
Vad betyder det här för oss på pendeln?
Så vad betyder det här rent praktiskt för oss
som jobbar inom trafiken? Vi vet inte, framförallt betyder en utebliven samordning att vi
sänder rätt kraftiga signaler mot våra motpart
att vi inom fackföreningsrörelsen inte kan
samsas.
Vi får se om de enskilda förhandlingar kan driva
upp märket men det som skulle göra störst
skillnad för våra låglönegrupper är en krontalsskiva där lönen inte höjs i procent utan att det
blir bestämt i kronor hur mycket lönen höjs.
Just nu pågår det avtalskonferenser inom alla
branscher där vi diskuterar fram, utifrån vad
LO bestämt, hur vi kommer att lägga upp våra
förhandlingar och hur vi ska fördela den lönepotten som blir. En sak är säker avtalsrörelsen
2016 kommer att bli mycket intressant!

Marta Aguirre
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Skyddsombuden informerar
Ni som jobbar i Södertälje Hamn har ju rätt
till taxifärd till och från depå då detta behövs
på era turer. Nu när vintern är på ingång kan
det vara en god idé att utnyttja den förmånen
som en extra säkerhetsåtgärd. Om ni beställer
taxi men denna uteblir ring till OPL och skriv
en rapport. Glöm inte att bocka i rutan “delges
So” (skyddsombud) på rapporten.
Frontrutevärme
När du kliver in i hytt och aktiverar väntar du
några minuter till rutan blir varm. Har någon
haft tåget innan dig behövs det inte väntas,
du kan utföra test med en gång. Bakom din
sittplats där klimatanläggningen sitter finns
också en plastdosa märkt “Labor Act”. Tryck på
knappen “test”. Båda displayerna ska nu visa
en siffra över tio (grader).
Gör de det är allt okej, om de däremot visar
“error” eller en siffra under tio (grader) i ett
eller båda fönstren är det inte helt okej. Regeln
säger att temperaturen på rutan inte ska gå
under tio grader på utsidans yta. Är det under
tio grader byter du hytt, meddelar detta till
OPL och orsaken till bytet. Du meddelar också
föraren att du nu sitter i “fel” hytt.
Vill man så finns ett glasskåp under mätdosan
och där finns en mikrobrytare märkt “Värme f
ruta” (frontruta). Fäll den och återställ för att
testa en gång till lite senare om du kan. Glöm
inte att rapportera in felet som fordonsfel.
Glöm inte heller att meddela nästa tågvärd
eller lägga en lapp i hytten på förarbord att
frontrutevärmen inte fungerar.
Hot och våld
Vi har fått in fler rapporter på sistone om hot
och våld i samband med biljettförsäljning.
Bra att det skrivs, mindre bra däremot att
det händer. Med andra ord, fortsätt det goda
jobbet med att skriva rapporter om detta och
larma via larm med en gång om det händer.
Var också noga med att testa larmet innan
arbetspass så du är säker på att det fungerar.
Lägg larm som inte fungerar åt sidan, märk
det “trasigt” och skriv rapport om det. Under
tiden kommer vi att fortsätta att intensifiera
dialogen med företaget och SL om att stärka
säkerheten och hur det ska ske. Vi återkommer
med den informationen senare.
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Ta hand om dina knän!
Att kliva in och ut i en x10-hytt är ett äventyr.
En del tar den enklaste vägen och kliver rakt ut,
landar i asfalten och går sen för att t ex trycka
signal. Kanske inte det bästa för ditt knä så var
rädd om det. När du landar utsätter du knä och
höft för 3-4 gånger din kroppsvikt. Det kommer
så småningom att ge miniskskador i knä och
försliting i höft. Istället ska du försöka ställa
dig med ryggen utåt. Ta tag i något att hålla i t
ex ledstänger och håll emot när du sänker dig
ner. Det spar dina knän och din höft så blir de
glada också. Vill du så kan du upprepa samma
process vid utgång från x60 också.
Hala golv
Vi fortsätter på temat hytter. Dessa är i alla
tågtyper utrustade med linoliumgolv vilket inte
är så bra om det blir blött på golvet. De kan
nämligen bli såphala så tänk på det om det t ex
regnar in. Det är av samma anledning som hytterna är utrustade med påklistrade halkremsor.
Skulle dessa av någon anledning vara slitna,
skriv en rapport om fordonet som fordonsskada. Vi vill också gärna att du skriver en händelserapport om du råkar ut för en incident vid
halka i hytt. Då blir det som händelserapport,
glöm inte att fylla i rutan “delges SO”.
Infovärdsturer
Fram till årsskiftet kan du som är tågvärd få
infovärdsturer på schemat
Dessa innebär ambulering på tåg i vissa fall,
i andra fall på station. Några poängteranden:
Skulle du känna dig osäker på att sent om
kvällen behöva åka med uniform i ersättningsbuss, har du rätt att beställa taxi till Stockholm
c eller pendeltågsstation som ligger innan
Stockholm c.
Kom också ihåg att om du utsätts för vad du
anser vara en hotfull situation har du gjort en
bedömning och avbryter därmed arbetet för
att istället ta dig in i spärren på stationen.
Kom ihåg att nolltolerans mot kränkande
behandling råder. Detta gäller allt från nedsättande namn till hot om våld.
Ju tidigare du tar dig in desto bättre. Är du
på tåg kliver du av, går in till spärr och ber
att få komma in efter att du har visat att du
jobbar på Stockholmståg. Väl där ringer du

larmsamtal till OPL och när väktare har anlänt
skriver du händelserapport. Glöm åter inte bort
att kryssa i rutan “delges So”.
Kom ihåg att kommer inte din rapport in, har
händelsen i princip aldrig inträffat. Var därför
noga med att skriva dessa.
Ergonomi
Till sist en ergonomifråga. Vi har länge, i stort
sett sedan fordonet levererades, klagat på
arbetsställningen i x60 utan att detta har lett till
förändringar. Det är för stora förändringar för
att det ska vara möjligt att ändra på. Det gäller
framför allt knapparna på panelen för svanhalsmikrofonen som är för hårda och som kan ge
förslitingsskador i fingrar och smärta i handens
mjukdelar. Också att man måste luta sig framåt
för att komma nära mikrofonen är ett problem.
Ryggen “hänger” ju utan stöd och det ger ryggont och ryggproblem. Använd därför handmikrofonen och rapportera trasiga mikrofoner som
fordonsskaderapport med en gång.
När du använder handmikrofon är ju grundinställningen att utrop sker utvändigt och invändigt. Vill du ändra på detta går du in i pisens
meny “utrop till”. Sen flyttar du markör med
pil upp och pil ner tills den blå pilen markerar
“Interna”. Tryck därefter enterknappen i vänster
kant av monitorn. Nu fungerar handmikrofonens svarta knapp enbart för internt ljud till dess
du släpper den svarta knappen. Inställningen
övergår när du släpper knappen automatiskt
till grundinställningen dvs utrop invändigt och
utvändigt. Man ser att funktionen är aktiverad
när det i pisens grundmeny nästan uppe i höger
hörn står “Nästa PA”. När du släpper den svarta
knappen efter utrop försvinner den texten.
Problem med förare?
Har ni haft problem med att förare sitter och anmärker på att ni gör utropen personliga och går
lite grann utanför ramarna och inte följer DI:t till
punkt och pricka. De förarna måste bli påminda
om att tågvärdarna har egna arbetsledare och
instruktörer som åker runt och gör kontroller.
Förarnas jobb är inte att anmärka på tågvärdarnas utrop även om några få tycks tro det.
Om ni har en förare som anmärker på era utrop,
skriv en avvikelserapport och kryssa i skickas till
SO så kan vi ta tag i problemet.
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Notiser
Ny trafikchef och tågtjänstchef
Trafikchefen Mats Granath har som tidigare
aviserats av ståg nu gått i pension.

Ståg har utsett 2 nya chefer som ska ta över
Mats jobb.

Ny trafikchef blir Monica Swartz och ny
tågtjänstchef blir Katja Wennerström.

Uniform
Det har hänt väldigt lite på uniformsfronten
den senaste tiden. Ståg ligger lågt i väntan
på besked om upphandlingen. Pikétröjan
förefaller vara restnoterad men skjortor

och polotröjor ska fortfarande gå att få tag i.
Vinterkläder såsom jackor, fleecetröjor och
mössor kan beställas via A la carte och ska
finnas i lager.

För dig som har ett par innevarande skor för
2015 att hämta ut glöm inte att hämta dem
innan december slut då de annars dras in vid
årsskiftet.

Åkande:
Precis som föregående år har det varit rörigt
runt semesterval och gruppval, pendelklub-

ben lyckades efter förhandlingar med Ståg
precis som tidigare få utsträckt tid för dessa
val. Ståg har lyssnat på kritiken från fjolåret

då vi tvingades välja semester under en helg
då ingen på planeringen var närvarande och
kunde hjälpa dem som hade frågor.

Station:
Om det varit rörigt runt semestervalet för oss
tågvärdar är det inget mot hur det har varit
för stationsvärdarna. Ståg gick först ut med en
text där man berättade att stations-värdarna i
strid med avtalstexten skulle tvingas söka semestern i fasta perioder. När Pendelklubben
påtalat avtalstexten för Ståg hävdade man

att vi kan söka hur vi vill men att Ståg ändå
bestämmer över inplaceringen. Efter förhandlingar med företaget där Pendelklubben kunde
påvisa att fri sökning fungerar bra och att man
brukar sammarbeta på stationerna för att
gemensamt sätta ihop sommar schemat gick
Ståg med på fri sökning och inplacering för

stationsvärdarna.
Vi och Ståg har nu tyvärr fått indikationer att
något blivit fel i semestervals inplaceringen.
Har du inte fått dina veckor trots att du var
först på tur eller har du fått en period du inte
önskade? Om ni misstänker fel kontakta pendelklubben.

Semestervalet

Kollektivtrafik för alla
Vid tidigare medlemsmöten har vi
beslutat att Pendelklubben ska ingå i
kampanjen ”kollektivtrafik för alla”. Ett
fackligt initiativ för en kollektivtrafik i
offentlig regi, utan vinstintresse.Vi vill nu
informera er om att styrelsen har beslutat
att hoppa av kampanjen.
Tyvärr har det visat att uppslutningen
kring kampanjen har blivit allt mindre och
i de sista mötena har det endast varit ett
fåtal deltagare eftersom alltfler klubbar
har hoppat av.
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Ett annat problem är den snäva tidsramen för
de olika aktiviteter som finns, vi skulle inte ha
hunnit återkoppla och tagit beslut vid nästa
medlemsmöte och vi kände att styrelsen inte
hade befogenhet att utan medlemsbeslut i
ryggen fortsätta vara delaktig i kampanjen.
Och till sist så är vi inte övertygade att de aktiviteter som kampanjen planerar kommer att
ge så mycket, bland annat finns det seminarier
inplanerade med landstingspolitiker varav de
enda som har anmält sitt intresse är vänsterpartiet och miljöpartiet och de enda som

kunde närvara på seminarierna var miljöpartiet.
Vi tror på ett samarbete mellan de fackliga
klubbar som finns inom trafiken i Stockholm,
vi tror att vi har mycket som förenar oss inte
minst hur vi jobbar mot SL och arbetsgivarna.
Vi kommer fortsätta jobba för att ett sådant
samarbete ska komma till stånd. Exakt hur ett
sådant sammarbete ska ske och under vilka
former får vi återkomma med.
Pendelklubbens förhandlingsdelegation
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Sverige 2015
Vad är det som händer i Sverige 2015?
Många ställer sig oroligt frågan, vad det är som
händer i Sverige hösten 2015? Ett rasistiskt
terrordåd i Trollhättan, flyktinganläggningar
som brinner och ett allt råare debattklimat
framför allt, men inte bara, på sociala medier.
I kölvattnet av IS terroristattack i Paris frodas
dessa tankegångar och finner näring. Syftet är
att sprida fruktan och förvirring i vårt samhälle.
Riksdagens tredje största parti, Sverigedemokraterna, aviserar nu att de tänker
stiga av riksdagsarbetet i flyktingfrågor för
att istället verka med ”andra metoder” för att
stoppa flyktingströmmen till Sverige. På en
presskonferens beskrev partiets integrationspolitiska taleskvinna, Paula Bieler, SD:s syn
på flyktingar på följande sätt: -Ingen ska ens
tänka tanken att komma hit! Ett budskap de nu
också sprider till flyktingar på Lesbos, Kos och
andra grekiska öar med hjälp av skattefinansierade flygblad undertecknade med, ”Svenska
Folket”.
Det är helt unikt att ett riksdagsparti väljer
den här vägen . SD väljer också att nonchalera
det faktum att 87% av befolkningen valde att
inte rösta på dom 2014.Går det inte att uppnå
saker demokratiskt så får man hitta andra sätt!
Hotet mot arbetsrätten
Ett lika stort problem i sammanhanget är de
krafter i vårt samhälle som väljer att använda
flyktingkrisen som svepskäl för att driva
igenom sin politiska agenda. Dom som talar
varmt om behovet av integration samtidigt
som prislappen för denna ska vara försämrad
arbetsrätt, urholkade kollektivavtal, låga löner
och skattefinansierade hushållsnära tjänster åt
dom med god ekonomi (för att nämna några
exempel). Man väljer att utnyttja den tragedi
det innebär att människor tvingas lämna sina
hemländer till att genomföra just den sociala
nedrustning dom främlingsfientliga använder
som argument i sin skrämselpropaganda.
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Att integration skulle gynnas av att nyanlända
till Sverige ska tvingas jobba under usla villkor
och utan anställningstrygghet är givetvis inte
sant. Resonemanget bygger också på att dom
som kommer hit från t.ex. Syrien med automatik skulle utgöra en belastning för samhället
i tid och evighet. Sanningen är ju istället att
många som kommer hit är välutbildade och då
ofta inom sådana yrken där det idag råder brist
på personal. Med en vettig politik som inte
diskriminerar så är ett ”generöst flyktingmottagande” lönsamt för Sverige på sikt. Det visar
inte minst ”flyktingvågen” från Chile på 70-talet och den från Balkan på 90-talet. Kanske är
det en politiskt obekväm sanning eftersom den
sällan nämns?
Fackets uppgift
Svensk fackföreningsrörelse måste vara
glasklar i det här läget. Rätten till att söka asyl
i vårt land måste vara okränkbar och vägen
till integration kan aldrig vara att nyanlända
flyktingar ska utnyttjas som en billig arbetskraftsreserv. Arbetsrätten och våra kollektivavtal måste försvaras.
Fackets uppgift måste också vara att ta strid
mot de krafter som vill skapa motsättningar
mellan ”svenskar” och nyanlända i vårt land.
Fokus måste läggas på den motsättning som
faktiskt finns på riktigt. Den mellan arbetsköpare och arbetstagare, den mellan dom som
har allt och dom som i bästa fall har till livets
nödtorft. Facket måste också tydliggöra vilka
krafter i samhället som tjänar på att främlingsfientlighet och rasism ökar.
Vad gör SEKO Pendelklubben?
Många av våra medlemmar och arbetskamrater har rötter i de regioner av världen som
människor nu tvingats fly ifrån. Flera har själva
kommit hit som flyktingar eller har föräldrar
som en gång fått asyl i Sverige. Det borde
vara en självklarhet för alla kollegor på vår
arbetsplats att inte uttrycka kränkande och
generaliserande åsikter om exempelvis mus-

limer, araber eller människor med afrikansk
bakgrund. Lika självklart borde det vara att
förstå skillnaden på att känna oro över hur den
nuvarande flyktingsituationen kan påverka
Sverige mot att uttrycka förakt mot dom som
tvingats fly sina hem.
Den debatt som pågick på facebooksidan
Kollegor tidigare i höst om främlingsfientliga kommentarer som skulle ha fällts i våra
personallokaler på centralen är illavarslande.
Ett flertal medlemmar har hört av sig om detta
och upplever att stämningen och attityderna
hårdnat på vår arbetsplats under senaste året.
En kollega som jobbat på Pendeln i många år
har berättat att det nu börjar kännas som ett
problem att vara muslim och arab. Andra har
uttryckt snarlika känslor. Något är det som inte
står rätt till. Oavsett hur vanligt detta är så är
det vår uppgift att vara tydliga med att rasism
och främlingsfientlighet inte är rumsrena
åsikter i vår klubb.
Niklas Strömstedt uttryckte på ett suveränt
sätt i underhållningsprogrammet Så mycket
bättre.
”SD, Avpixlat, Nordisk ungdom, Exponerat
och Fria Tider, Nordfront, Svenska motståndsrörelsen, Järnrörsligan med trollsvans – Nej,
nej tack!” Precis så är det!

O

Olof Fryklöf för SEKO Pendelklubbens styrelse

Bli medlem
i Pendelklubben!

KR

De Första 6
Månaderna
Gäller ej A-Kassan
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