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Jag tror den här frågan är viktig, och detta
inte för att jag är engagerad partipolitiskt
utan för att många av de beslut som berör
oss tas av landstinget och är politiska
beslut.Jag skulle vilja se en bättre dialog
från alla politiska partier gentemot oss på
pendeln och jag skulle vilja se att vi var en
betydande instans att rådfråga när beslut
ska tas som berör oss.
Vi kommer att fortsätta jobba gentemot
alla politiska partier utom sverigedemokraterna i vårt påverkningsarbete.
Vi står inför en ny löneförhandlingsomgång
där både centrala och lokala avtal står på
spel. Kritiken inom LO-familjen angående
det gamla upplägget med industrin som
löneledande har nu varit massiv. Har det
var svårt för Pendeklubben att ta ställning i
den debatten?

Ordförande har Ordet
Hejsan Marta först vill jag gratulera dig till
ordförandeskapet för SEKO-Pendelklubben.
Kan du berätta lite om din politiska och fackliga bakgrund för våra medlemmar?
Hej Micheles och alla medlemmar, jag måste
börja med att säga att det är en otrolig ära att
få förtroendet att vara er ordförande.
Jag är vänsterpartist och har varit så sedan
1989 då jag gick med i ung vänster, jag har
varit med i facket sedan mitt första arbete men
fackligt aktiv blev jag 2002 då jag ingick i ett
projekt som Seko Stockholm startade för att
utbilda medlemmar.
Jag har arbetat väldigt mycket med utbildningar under alla år jag har varit fackligt aktiv,
det är min fasta övertygelse att en utbildad
medlemskår är det bästa sättet att få en schysst
arbetsplats där kollektivavtalet följs och där
både medlemmar och de förtroendevalda
samarbetar för att förbättra arbetsplatsen.
Just nu sitter jag i förbundsstyrelsen i Seko
samt i interimsstyrelsen för branschorganisationen spårtrafik, inom vänsterpartiet är
jag ordförande för min partiförening SigtunaMärsta och sitter sedan kongressen i partistyrelsen i Vänsterpartiet centralt.
Vilka är de tre viktigaste frågorna för Pendelklubben att ta ställning till den närmaste
framtiden anser du som nyvald ordförande för
klubben?
Jag vill inte ge dig ett politikersvar men känner
att jag måste här, jag kan nog inte rangordna
arbetet som vi kommer att göra framöver, allt
är viktigt på olika sätt.
Vi kommer att få en ny arbetsgivare i december, infrastrukturförändringar i och med citybanan och nya stationer samt trafikavstängningar i sommar kommer ta mycket tid och kraft.
Den stora utmaningen blir då att se till att
övrig facklig verksamhet inte blir eftersatt och
här måste jag än en gång lyfta hur viktigt det
är att medlemmarna kommunicerar med oss i
styrelsen och att de kommer med sina frågor
till oss på ett så tidigt stadie som möjligt så att
vi har tid att göra ett bra jobb.

Ordförande Marta Aguirre.

Pendelklubben organiserar flera olika yrkesgrupper och oavsett vilket företag som tar
över pendeln, tror du att det kan bli svårt att
behålla alla yrkesgrupper under samma klubb
när portalparagrafen försvagas och nya entreprenörer tillkommer?
Det är redan klart att vi inte kommer att få
behålla klubben som den är utan de medlemmarna som kommer att tas över av Reneriet
kommer att hamna i en egen klubb dock inte
förrän de har en organisation som kan ta sig
an det fackliga arbetet. Och det är viktigt att
poängtera detta att vi kommer att vara en
klubb så länge det behövs för att våra kamrater
ska få en egen bärande facklig organisation.
Du har varit verksam på distriktnivå och nu
tillbaka med att arbeta på klubbnivå. Vilka
erfarenheter har varit viktiga för ditt fackliga
arbete?
Ännu ett politikersvar här, jag tror att alla
erfarenheter är viktiga och självklart har jag
lärt mig mycket av att sitta i olika styrelser
men jag tror att jag har lärt mig mer genom att
träffa medlemmar från olika arbetsplatser och
förbund på de medlemskurser som hålls på
Långholmens folkhögskola (som jag hoppas att
alla våra medlemmar går).
Något som jag har upptäckt är att en alltid
måste ha en bas och jobba medlemsnära, det
spelar ingen roll hur många styrelser eller hur
högt i organisationen du kommer om du inte
kan återkoppla till dina medlemmar.
Hur vill du utveckla det fackligt/politiska arbetet inom Pendelklubben?

Nej det har det inte, industrimärket har
under lång period genererat generellt
låga löneökningar för LO-kollektivet och
därmed lämnat löneutrymme för andra
grupper att plocka ut. Nu har LO tillsammans med Svensk näringsliv kommit med
en rekommendation om 2,2 % och det
var som vi fick ut också från de centrala
avtalen.
Jag tycker att Seko tillsammans med de
andra fackförbunden inom 6F skulle stått
på sig och krävt högre löneökningar.
Men jag tror att det som ändå skulle vara
det som skulle göra mest skillnad är att vi
skulle få ett krontal att fördela eftersom
procenttal gör att klyftan mellan de lågavlönade och högavlönade blir allt vidare.
När det gäller arbetstidsavtal och kunna
få till bra arbetsscheman för de olika
yrkesgrupperna, så undrar jag om det blivit
svårare att fackligt arbeta för att förbättra
dessa viktiga delar för ett väl fungerande
privat och arbetsliv?
Överlag är det kämpigt att arbeta skift och ha
barn eller ha intressen som ligger på fasta tider, det går inte att komma ifrån att vi jobbar
med tåg och att de ska nästan gå på dygnets
alla timmar. Vi har ändå ett bra samtal med
Ståg och vi har väldigt duktiga turlisteombud
som jobbar häcken av sig för att tillgodose
våra önskemål men vi är ett stort kollektiv
och det är svårt att se att alla blir nöjda.
I stort blir jag bekymrad över de tendenser
när det gäller den attityden som arbetsgivarna överlag har mot facket där förhandlingsklimaten har blivit hårdare, avtalen tolkas på ett
sätt som gynnar arbetsgivarna och arbetsdomstolen ofta dömer till arbetsgivarnas
fördel, för att inte tala om arbetsrättslagarna
som mer och mer känns tandlösa.
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Pendelklubben fyllde 20 år 2015
Det har varit en lång kamp för att förbättra,
arbetsmiljön, höja arbetskompentensen,
förbättra arbetscheman, bevaka att arbetstiderna fungerar väl och se till att våra
medlemmars intressen verkligen bevaras och
att det finns acceptabla arbetsvillkor för alla
medlemmar i Pendelklubben.
Vägen dit har varit lång och kampen för
bättre arbetsvillkor har Pendelklubben drivit
på olika sätt genom de tjugo åren som varit,
och klubben har varit delvis framgångsrika i
den matchen. Pendeklubben organiserar idag
Tågvärdar, stationsvärdar, städpersonal och
inom vissa administrativa yrken såsom OPL
och innan Pendeklubben bildades, såg den
fackliga strukturen annorlunda ut och SEKO
hade en annan typ av organisation.
En gång i tiden hette det Statsanställdas förbund som då var organiserat i avdelningar.
På Pendeltrafikern så var tågvärdarna med i
samma avdelning som tågmästare, stationsvärdar var organiserat i två avdelningar och
den lilla grupp av plattformstädare tillhörde
SJ-städ. Nu omorganiserades allting och SEKO
bildades och avdelningarna avskaffades, för
att istället bilda klubbar direkt anslutna till
arbetsplatsen.
1995 bildades Pendeklubben där tågvärdar,
stationsvärdar och plattformstäd tillhörde för

första gången samma klubb. Pendeklubben
blev nummer 104.
Lokförare har alltid tillhört samma avdelning vad jag förstått och senare fick sin egen
lokförarklubb.
Pendelklubbens tuffaste utmaningar har varit
när lokaltrafiken började bli halvt privatiserat
och varje tågentreprenör skulle driva trafiken
trafiken på femårsbasis med eventuell förlängning. Framförallt när Citypendeln vann första
omgången så blev de personalbrist tack vare
Citypendeln endast ville driva trafiken med ett
viss antal av ordinarie personalen.
Vid övergången blev det istället personalkris
och problem med avtalen. Pendelklubben började då driva på med att förbättrade arbetsscheman, lönevillkor, ledigsmöjligheter och
arbetsmiljömässiga förändringar osv, vilket
till slut blev resultat av Pendelklubbens starka
arbete.
Samma kamp måste återigen föras gentemot SL och Stockholmståg när nuvarande
arbetsgivare tog över pendeltrafiken med
underentreprenörer. Den nya situationen
handlade om att få nya avtal som reglerade
villkoren för personalen för alla de företag som
var knytna till Pendeln. En så kallad portalparagraf infördes där villkoren för hur hantering av
personalen skulle gå tillväga.

Så vill jag fråga vad gör ordföranden Marta
när du inte arbetar fackligt?

kriek eller en riktig smakrik mustig och mörk
stout

Umgås med familj och vänner! Sen är jag
ganska nördig och tittar och läser gärna science fiction, urban fantasy, vampyrer, varulvar,
monster och om zombies förstås, alla zombienördar värd namnet har en genomarbetad
överlevnadsplan ifall en zombieapokalyps
inträffar.
Ett annat intresse är öl och då gärna en
välhumlad IPA, en spontanjäst framboise eller

Nu vill jag avsluta med att höra några bra
kulturtips från dig när det gäller en bra bok,
film och skiva?
Oj, det är svårt! Det beror på vilket humör en
är på. Jag tar mig friheten att svara två saker
på varje kategori och helt sonika lägga till
en egen kategori så att ni får mer kultur för
pengarna!

En trotjänare på färd genom stockholm.

Sedan dess har mycket handlat om att
bevara ingångna avtal, förbättra våra olika
lokala avtal, driva vissa kampanjer gentemot
offentligheten såsom politiker och media
för att påtala brister och försöka förbättra
pendeltrafikens villkor.
Fastän framförallt rädda kvar personalen
arbeten samt försöka stoppa långtgående
försämringar av våra kollektiva såsom lokala
avtal.
Arbetsmiljön är en ytterst relevant del av
Pendelklubbens arbete och skyddsombuden
har under åren varit ytterst aktiva för att förbättra och arbeta för att göra vår omgivande
arbetsmiljö acceptabel.
Med denna artikel vill undertecknad beskriva
kort Pendelkubbens historik. Naturligtvis kan
inte varenda detalj redovisas men kort och
koncist ändå ge en bild av verksamheten för
Pendelklubben.
Undertecknad som skrivit artikeln satt i
valberedning 1995 inför uppstarten av
Pendelklubben. Jag satt i styrelsen 2001-2006
och sedan dess varit Huvudskyddsombud
2007-2011 och fortfarande verksam som
skyddsombud.
Micheles Kindh!

Bok: World war Z, Max Brooks (skippa filmen,
läs bara boken)
Bok 2: Development as freedom, Amartya Sen
Film: Fula, skitiga och elaka, Ettora Scola
Film 2: Grave of the fireflies, studio Ghibli
Skiva: Nancy & Lee, Nancy Sinatra och Lee
Hazelwood
Skiva 2: Left Hand Path, Entombed
Jag lägger till en kategori här!
Tv serier: Doctor Who
Tv serier 2: Firefly och Buffy the vampire slayer

Pendelbladet

Juni 2016
April
2013

Årets centrala avtalsförhandlingar

Höga tonlägen i årets avtalsrörelse.

Ett splittrat LO inför årets löneförhandlingar

Inför den här avtalsrörelsen stod vi med ett
splittrad LO där många ansåg att industriavtalets normgivande märke inte längre skulle
vara vägledande när det gällde att lönesätta
arbetargrupperna.
6F krävde löneökningar för medlemmarna med
minst 800 kronor, med ett lägsta utrymme om
3,2 %. Framförallt var kravet att de låglönebranscher skulle få ett krontal istället för procent,
mot detta ställde sig Almega kallsinniga och
menade som vanligt att löneutrymmet var 0 %.
Det finns tillfällen då vi slår oss för bröstet lite
extra och känner oss stolta över vårt fackförbund. Det här var ett av de tillfällena, speciellt
efter att IF Metall gick ut med kravet om
löneökning med 2.8 %.
Nu skulle vi bevisa att IF Metall inte var de
enda som kunde diktera villkoren och vi
förklarade för alla våra medlemmar att den här
avtalsrörelsen skulle bli historisk.
Information gick ut och det diskuteras friskt
både vid rastlokalerna och på medlemsmötena. En försiktig optimism spred sig bland oss
och kanske, kanske skulle vi få igenom våra
krav för en gång skull.
Varken Svensk Näringsliv och IF Metall skrädde
orden när de beskrev de lönekrav som fanns
från 6F:s sida då vi som bäst var oansvariga
som sämst spelade vi rysk roulett med de
stackars svenska företagen eftersom vi valde
att frångå praxis. Och framförallt fortsatte
IF Metall och arbetsgivarna att utgå från att
märket ändå skulle följas.

Så dagen efter att industriavtalet skrevs på
gick LO tillsammans med Svensk Näringsliv ut
och gav de förbund som inte var klara med
sina avtal en rekommendation om att ändå
följa industriavtalets märke på 2,2 % men att
handelsavtalets löneökning angivet i fasta
krontal (590 kr) skulle fungera som ett andra
”märke”. På så sätt kunde låglöneförbund få en
liten slant extra om krontalet genererade mer
än procenten.
Och ganska snart så godtog och välkomnade
de övriga förbunden detta. De såg det till och
med positivt som att den LO samordning som
hade gått i stöpet kunde återupplivas och LO
gå stärkta ur detta.
Att denna samordning skedde tillsammans
med vår antagonist för att smälla några bråkiga
förbund på fingrarna var det ingen av förbunden som kritiserade.
Frågan vi måste ställa oss här är; mot vem ska
denna LO samordning visa en enad fron? Ja
just det Svensk näringsliv och dess förbund.
Det är lite som om Sherlock Holmes skulle ta
hjälp av Moriarty för att se till att doctor Watson ställer in sig i ledet. Eller Batman tillsammans med Jokern ger Robin det där berömda
örfilen som så ofta dyker upp på Facebook
med olika roliga texter, ja ni förstår liknelsen.
Så när båda högsta representanter för arbetsmarknadens parter som tjänar fyra gånger mer
än en genomsnittsarbetare går ut och talar
om vad vi ska kräva i löneförhöjningar känns
det fruktansvärt föraktfull mot våra vanliga

medlemmar som kämpar med ekonomin varje
månad och som redan nu är lite fördomsfulla
mot facket .
Och ja, det är svårt att inte också känna lite
bitterhet mot 6F i allt detta:
“Kanske inte för att de dödade hoppet om
märkets död utan att de fick oss alla att börja
hoppas från första början.”
Och just det spåravtalet är för säkerhets skull
13 månader en hel månad längre än industriavtalet på så sätt kan inte industrins märke
ifrågasättas igen om ett år.

Förhandlingsdelegationen

Nyheter i Spåravtalet:
En arbetsgrupp har tillsatts för undersöka vad en försäkring mot ”loss of
licence” (personer som blir av med sin
säkerhetstjänst på grund av sjukdom och
där företag inte kan omplacera) skulle
kosta och hur den skulle kunna bekostas
.
Partssammanhållna råd ska införas i
varje företag som ska följa hur visstidoch deltids används och garantera att inlasningen av dessa personer blir korrekt.
I de fall arbetsgivare och facket inte kan
komma överens om nivån på löneökning
finns det en individgaranti på 240 kr
Skrivningar som reglerar integritetsfrågor
(drogtester, kamera- och GPS övervakning).
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SL en återfallsförbrytare

SL kringgår regelmässigt den juridiska processen.

Oberoende upphandlingar eller ett spel för galleriet?

SL:s direktupphandling med MTR 2009
Det är inte första gången SL gör en direktupphandling med MTR. Det gjordes även 2009 i
samband med att Veolia förlorade upphandlingen av tunnelbanan.
Veolia (tidigare Connex) köpte 1999 aktiemajoriteten i det landstingsägda SL Tunnelbana
AB. Att SL:s eget trafikbolag hade vunnit varje
upphandling av tunnelbanan var tydligen ett
bekymmer för den borgerliga majoriteten i
Landstinget, som sålde bolaget till Veolia.
När en ny upphandling drog igång 2008 skrevs
på SL initiativ ett avtal (option) med Veolia
som innebar att Veolia skulle kunna fortsätta
temporärt som entreprenör om upphandlingsbeslutet överklagades av något av företagen
som tävlade om anbudet. D.v.s. om upphandlingsprocessen försenades eller fick göras
om på grund av ett överklagande. SL ville
försäkra sig om att man hade en entreprenör
som skötte trafiken i november 2009, då det
var tänkt att det vinnande företaget tog över
driften. Veolia kunde ju anse vara lämpligt då
företaget redan hade kört tunnelbanan i 10 år.
Veolias vice VD gick till MTR
Veolia kände sig säkra på att vinna upphandlingen, som avgjordes i januari 2009. SL hade ju
skrivit ett tilläggsavtal som gav Veolia förtroendet att fortsätta driften av tunnelbanan

om upphandlingen krånglade av någon orsak.
Men tecken på att det kunde gå fel för Veolia
fanns där, då bl.a. Veolias vice VD gick över
till MTR och blev dess VD. Och detta medan
upphandlingen pågick. Veolia polisanmälde sin
tidigare vice VD för att ha läckt information till
MTR men vad hon skulle ha läckt förblev oklart
då SL hemligstämplade upphandlingen och
MTR:s vinnande bud.
Att Veolias anbud var 2,5 miljarder kronor billigare än MTR:s under de åtta år som avtalet
gällde var inget som hindrade SL att ge MTR
kontraktet. Men varför MTR värderades högre
i upphandlingen framkom aldrig och när Veolia
krävde att få ta del av SL:s utvärdering fick
man svaret att det var hemligstämplat.
MTR var dyrare
Trots hemligstämpeln framgick det ändå att
Veolia hade lämnade det lägsta priset och att
valet av MTR innebar 277 miljoner kronor mer
i kostnader per år för SL. Vad Veolia misstänkte
var att deras anbud hade använts av MTR
genom den avhoppade vice VD:n men också
att SL hade särbehandlat MTR. Notera att
detta är vad SJ påstår i samband med överklagandet av upphandlingen av pendeltrafiken.
SJ:s anbud var också det prismässigt "bäst" och
även när övriga parametrar gällande kvalitet
vägdes in var SJ:s anbud enligt uppgift 29

miljoner kronor billigare än MTR:s. Ändå gav SL
pendeltrafiken till MTR.
Lag- och domstolstrots?
Veolia valde att överklaga SL:s beslut och vilket
tillfälligt stoppade upphandling av tunnelbanetrafiken. När Veolia förlorade processen i första
instansen gick man vidare till Kammarrätten.
Och det var där processen befann sig när SL
plötsligt meddelade, i juni 2009, att man hade
gjort en direktupphandling med MTR och som
därmed kunde ställa in sig på att ta över tunnelbanan i november samma år. Minns då att
SL hade skrivit ett avtal, en option, med Veolia
som kunde ha använts om SL var orolig för att
stå utan en entreprenör som körde tunnelbanan i november samma år. Men det var SL inte
längre intresserat av. Man satsade nu helhjärtat på det kinesiska alternativet, MTR.
SL en återfallsförbrytare
Två gånger har nu SL kringgått den juridiska
processen i samband med ett överklagande av
en upphandling som MTR har vunnit. Första
gången gällande tunnelbanan 2009 och nu
pendeltrafiken.
Mer än en jurist har hävdat att detta är att
likna vid en allvarlig form av lag- och domstolstrots. Men hur det än är med juridiken så
luktar det illa!

Rainer Andersson

Dokumentärfilm om Citypendeln
Hur gick det till för 16 år sedan, en film om första året med citypendeln.
På www.youtube.com ligger det en två timmar
lång amatörfilm av, om och med anställda på
pendeln som var med när Citypendeln tog över
i januari år 2000. Gå in på YouTube och sök på:
År noll. Första året med Citypendeln.

Du måste använda en stationär eller bärbar dator för att kunna se hela filmen. På en läsplatta
kan du bara se första halvan. Filmen är en
redogörelse för spelet om personalens arbetsvillkor när vi blev privatiserade och avslöjar hur

SL försökte mörka Citypendelns fullständiga
haveri. En skandal av stora mått!
I dessa upphandlingstider kan det vara intressant att se hur det gick till för 16 år sedan.
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Från vänster:
Stefan Pagliarini:
073-661 59 72, stefan.pagliarini@stockholmstag.se
Cecilia Sköld:
076-000 50 63, cecila.skold@stockholmstag.se
Ellington Gordon:
076-000 52 92, ellington.gordon@stockholmstag.se
Claudia Diaz Diaz:
076-000 51 04, claudia.diazdiaz@stockholmstag.se
Marta Aguirre:
073-661 57 29, marta.aguirre@stockholmstag.se
Pran Malhotra
073-661 56 09, pran.malhotra@stockholmstag.se
Fredrik Holmqvist:
076-000 51 69, fredrik.holmqvist@stockholmstag.se
Monir Bazgra
076-255 03 83, monirbazgra@ hotmail.com
Elham Abdelaziz:
073-661 55 61, elham.abdelaziz@stockholmstag.se
Hakan Demir
076-000 55 42, hakan.demir@stockholmstag.se
Soraya Restrepo:
076-000 50 54, soraya.restreposuarez@stockholmstag.se
Mats Liljegren:
076-000 51 92, mats.liljegren@stockholmstag.se

Saknas på bilden:
Ronny Bergström(sjukskriven)
073-661 58 92, ronny.bergstrom@stockholmstag.se
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Stockholm säljs ut till högstbjudande.

Många på pendeln ifrågasätter SLs upphandling. Misstankar om mygel har florerat sedan SL:s förre
VD avslöjades med att resa till Hong Kong och MTR mitt under pågående upphandling. Men vad är
det då som får SL att till varje pris vilja ha MTR?
Varför just MTR?
Frågan besvaras lättare om vi vänder på det
och frågar oss vad MTR har att erbjuda SL?
Då blir svaret en ”lösning” på problemet med
finansiering av framtida satsningar på bl.a.
kollektivtrafik och bostäder.
Stockholms län beräknas öka med cirka 1
miljon invånare de närmsta 50 åren. Nya
vägar, bostäder, kontor och en utökad kollektivtrafik är då ett måste för att undvika kaos.
Redan nu står länets kommuner beredda att
bygga ut tunnelbanan med fyra nya linjer.
Nya spårvagnslinjer, bilvägar och 78 000 nya
bostäder är andra delar av det gemensamma
projektet som går under namnet 2013 års
Stockholmsförhandling, som tillsattes av
regeringen för att få fart på planerna.
Problemet är att pengar saknas. Efter decennier av skattsänkningar har Sverige blivit ett
skatteparadis för den som äger en förmögenhet. Lägg till skattefusk och skatteflykt för
100-tals miljarder samt att EU:s regler hindrar
Sverige att binda upp sig på allt för stora lån
för satsningar på t.ex. infrastruktur. Tidigare
hade Sverige råd att bygga 100 000-tals nya
bostäder och utveckla kollektivtrafiken. Nu

krävs "medfinansiering" från näringslivet för
att förverkliga detta. Men det sker inte gratis
och det är här MTR kommer in i bilden.
MTR:s lösning
Den som var med på medlemsmötet i
december där vi bjöd in MTR minns kanske
att Sverigechefen Peter Viinapuu talade om
”kommersialisering av stationerna”. Vad detta
innebar gav han oss en vink om då han inledde
med att säga att SL-kortet idag finansieras till
hälften med skattemedel. Sedan lade han till:
”Och det behöver inte vara så!” Underförstått
behövde det inte kosta en enda skattekrona
om politikerna köper MTR:s lösning.
MTR har redan förverkligat detta i Hong Kong,
där man driver tunnelbanan och gör sina största vinster på fastighetsutveckling i anslutning
till stationerna och inte på biljetterna. I korthet
innebär det att t.ex. en kommun lånar ut sin
mark närmast gratis till ett företag som bygger
en ny tunnelbanesträcka och där varje station
blir ett kommersiellt centra där företaget bygger bostäder, kontor och liknande som sedan
hyrs ut eller säljs med god vinst.
Exemplet Österleden
För att förklara hur det kan gå till kan vi ta

exemplet Österleden, motorvägen som ska gå
från Nacka till Ropsten och binda samman motorledsringen runt Stockholm. Vägen beräknas
kosta 19 miljarder och pengarna finns inte då
regeringen har krävt att Österleden ska byggas
utan statliga väganslag. Därför föreslås nu att
vägen under en lång period formellt ägs av
företagen som bygger den och betalas med
vägavgifter och mark till byggföretagen.
Inom Stockholms kommun ägs 70 procent av
marken av Stockholms stad. Man har tidigare
ansett att det är strategiskt viktigt att äga mark
som är kopplad till stadens ansvarsområden
och där det har byggts bostäder, sjukhus, vägar
och liknande. Istället för att sälja marken har
man oftast gett byggbolagen rätt att bygga på
kommunal mark, så kallad tomträtt. Men det
har inte varit gratis.
I det aktuella fallet med Österleden finns nu
förslag på att de företag som bygger vägen
kan ta betalt av bilisterna och även får rätt att
exploatera marken i anslutning till motorleden.
Efter 30 år eller mer går vägen tillbaka i samhällets ägo, när den är sönderkörd. Men det
föreslås även en statlig garanti om trafiken blir
för gles och vinsterna från markexploateringen
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uteblir. Dagens Nyheter skriver den 29 april att
en genomgång av liknande projekt i omvärlden
”visar att de då och då slutar med att samhället får betala mer än det var tänkt”. Närmare
bestämt i 30 procent av fallen. Då staten
förväntas gå in som garant om vinsterna uteblir är det självklart ett lockande projekt. Men
var ligger samhällsnyttan i att mer eller mindre
skänka bort det vi gemensamt äger?
Offentlig Privat Samverkan (OPS)
Men det är värre än så! Denna form av
samverkan mellan näringsliv och kommuner,
stat och landsting kallas OPS, Offentlig Privat
Samverkan. Arlandabanan var Sveriges första
OPS-projekt som mer eller mindre kuppades
igenom och blev klart 1999. Istället för Banverket fick det privata konsortiet A-Train bygga banan och man fick dessutom ensamrätt att köra
expresståg mellan Cst och Arlanda fram till
2040. Staten gick in som garant för att vinsten
skulle bli tillräckligt hög
2004 såldes A-Train till ett riskkapitalbolag för
400 miljoner kronor och tio år senare såldes
det vidare för det tiodubbla. Under dessa tio år
betaldes knappt en krona i skatt då riskkapitalbolaget passade på att låna ut 400 miljoner till
dotterbolaget A-Train, till 13 procent ränta. Har
man skulder behöver man inte betala skatt.
Därtill fick man ett gratislån från svenska Riksgälden som innebar att svenska skattebetalare
i praktiken fick stå för ränteintäkterna under
dessa tio år. Miljarderna rann ut från landet.
Miljarderna rullar
Men det finns ännu värre exempel! Sveriges andra OPS-projekt blev Nya Karolinska
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sjukhuset (NKS) som beräknas bli tio gånger
dyrare än ett jämförbart sjukhus i Tyskland.
Faktum är att ingen vet vad slutnotan blir.
Skanska, som bygger NKS med stöd av ett
riskkapitalbolag och får driva det till 2040 har
tidigare talat om 52 miljarder för bygge och
drift. Nu har det ökat till 61,4 miljarder men
det slutar ändå inte där.
NKS är ett av Europas största sjukhusprojekt
med OPS-finansiering, där samhället låter
privata aktörer låna upp pengar för bygget av
projektet. EU kräver budgetbalans och tillåter
inte allt för stora statliga eller kommunala lån.
Detta ”löser” man genom att låta byggföretagen
låna upp pengarna för projektet, till hög ränta. I
England, där Skanska har byggt flera OPS-finansierade sjukhus, är genomsnittet 6-7 procent
högre ränta än den staten själv kan låna till.
Men det ser snyggt ut på pappret, då staten inte
har dyra lån utan istället betalar av en mindre,
årlig summa till byggbolaget. Men att det blir
betyd-ligt dyrare i längden är ingen tvekan.
Utöver lokalhyran får staten betala för
fastighetsskötseln. Och efter 40 år har man
betalt kanske tio eller tjugo gånger mer för
detta än själva byggkostnaderna. I England
kan ett OPS-finansierat sjukhus, enligt avtal, ta
4000 pund i betalt av staten för att sätta upp
en lampa. 8450 pund för att sätta in en diskmaskin, 242 pund för byte av ett hänglås på en
grind och 525 pund för att flytta tre sängar. Det
var Svenska Dagbladet som avslöjade detta
i en rad artiklar förra året och där slutsatsen
var: katastrof. Pengar fanns snart inte i England
att bedriva sjukvård då allt går åt för att betala

hyra, fastighetsskötsel och dyra ränteavgifter.
MTR+Skanska = Stockholm 2070
Om vi då avslutar med att konstatera att
MTR och Skanska (ihop med konsultföretaget
SWECO) har inlett ett intimt samarbete så börjar bilden klarna. I det gemensamma projektet
Stockholm 2070 erbjuder man sin OPS-lösning
av bl.a. de fyra nya tunnelbanelinjerna. Allt är
inlindat i fraser om klimat- och miljöhänsyn
men det rimmar illa med tanke på att MTR:s
och Skanskas motsvarande projekt i Göteborg
har Volvo som samarbetspartner. När tog
bilindustrin hänsyn till miljön?
MTRs högtflygande planer
I Australien leder MTR ett konsortium som
bygger ett av världens största OPS-finansierade
järnvägsprojekt. MTR får ansvaret för drift och
underhåll under de första 15 åren. I Peking
byggs en ny tunnelbanelinje med Offentlig Privat Samverkan där MTR står för 30 procent av
kostnaderna, mot att man får driva tunnelbanan i 30 år. Om något liknande sker i Stockholm bör man ställa sig frågan hur Landstinget
blir av med att sådant företag om samarbetet
skulle knaka? Vem äger och styr i slutändan?
Tyvärr finns det inte här utrymme att vidareutveckla allt detta. Förhoppningsvis kan vi
återkomma i frågan. Vi kan bara konstatera
att stora planer är i rullning, högt ovanför våra
huvuden. Och här någonstans finns med all
säkerhet förklaringen till SL:s närmast desperata manövrering för att se till att MTR tar över
pendelverksamheten. Konturerna kommer att
klarna med tiden. Var så säker på det.

Rainer Andersson

Pendeltågen transporterar
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Frågor och svar runt övergången

Stockholm Central

MTR tar som bekant över trafiken men vad kommer att hända vid en övergång?
Hur blir det med våra arbetsvillkor i december?
Vi får många frågor från våra medlemmar om
vad som ska hända när MTR och deras underentreprenörer tar över pendelverksamheten
i december. Nedan följer en lista på några av
de vanligaste frågorna. Mycket är ännu oklart
efter avtalsförhandlingarna i februari. Möten
har inletts med både MTR och Reneriet.
Verksamhetsövergång.
Samtliga våra medlemsgrupper kommer att
erbjudas anställning på MTR eller Reneriet
• Tågvärdar, förare, stationsvärdar och klottersanerare av stationer anställs av MTR
• Fordonsvårdare, stationsstädare och klottersanerare av fordon anställds av Reneriet
Kollektivavtalen.
MTR tar över de kollektivavtal som SEKO-klubbarna tecknat med Stockholmståg. Städpersonalen omfattas av det kollektivavtal som tidigare tecknats mellan SEKO och Reneriet. Det
är i huvudsak samma text som i det nuvarande
avtalet med ISS.
Lön.
Såväl den egna lönen som gällande lönestegar tas över av MTR och Reneriet. Systemet
med förskottslön fortsätter att gälla. Reneriet
använder sig av efterskottslön men på pendeln
kommer nu förskottslön att gälla. Lön i efterskott hade rent praktiskt inneburit en månad
utan lön
Pensioner.
Här krävdes hårda förhandlingar för att de som
idag får tjänstepensionen från ITP2 skulle få
ligga kvar i det systemet. Konsekvensen för
de över femtio år hade varit avsevärd om de
flyttats över till IPT1. Alla våra medlemmar
över 38 år på Stockholmståg och ISS får i dag
tjänstepension från IPT2.
En överenskommelse slöts med MTR och Reneriet som innebär att alla som idag omfattas av
IPT2 kommer att göra det i framtiden också.
Sparade semesterdagar .
MTR kommer att ta över sparade semesterdagar. Reneriet har sagt att de ska göra så
men eftersom sparade semesterdagar för de

som går på avtalen med ISS läggs över i ett
dagkonto (som Reneriet inte vill ta över) så
riskerar de dagarna att istället bli utlösta mot
pengar vid övergången i december. Frågan är
inte löst ännu.
Kompsaldo och tidsbank.
Vid tidigare entreprenörsbyten på Pendeln
så har kompsaldon tagits över av den nye
arbetsgivaren, MTR kommer att ta över minst
50 timmar, de fackliga organisationerna önskar
att MTR tar över betydligt mer. Diskussioner
pågår fortfarande. De komptimmar som inte
tas över av MTR kommer STÅG att lösa ut mot
pengar senast i december. Det betyder också
att möjligheten att ta ut timmarna i form av
ledighet skulle försvinna.
Reneriet har i de intresseansökningar man
skulle ha delat ut i depåerna under april angett
att vare sig dag- eller timkonto kommer att
tas över. Blir det så får ISS (fordonsvård) och
STÅG (stationsstäd) istället betala ut kontant
ersättning för timmarna. Frågan är inte löst
och kommer att förhandlas med MTR och
Reneriet.
Portalavtalet
Det övergripande avtal som idag finns på Pendeln och som binder ihop Stockholmståg med
ISS och Alstom är kraftigt urholkat. Det innebär
att möjligheten till omplaceringar mellan MTR
och dess underentreprenörer begränsas kraftigt och på sikt kommer också Pendelklubbens
förhandlingsrätt med Reneriet att försvinna.
I nuläget finns ingen lokal facklig organisation
på Reneriet men i framtiden måste en sådan
skapas. Fram till dess så kan Pendelklubben
förhandla för våra medlemmar som går över
till Reneriet.
Företagshälsovård
Det avtal som finns tecknat med STÅG om
företagshälsovården tas inte över av MTR .
Istället kommer det avtal om företagshälsovård som finns på MTR idag att gälla. SEKOklubbarna på pendeln kommer att begära en
förhandling om detta eftersom det gällande
avtalet på MTR är betydligt sämre än det som
gäller idag på STÅG.

SL-kortet
MTR kommer att fortsätta dela ut SL-kort till
sina anställda på samma sätt som Stockholmståg gör idag. Några garantier för hur det blir i
framtiden finns inte då frågan inte är reglerad
i avtal. Det är i nuläget oklart vad som gäller
med Reneriet ( se artikeln om Reneriet)
Uniform
Uniformen är ännu inte bestämd MTR kommer
under informationsmötena den 7-17 juni att
visa tunnelbanans uniform. Pendelklubben och
de andra fackliga organisationerna har ställt
krav på en praktisk och mångsidig uniform
med många typer av plagg som skiljer sig från
tunnelbanans. Detta skulle kunna lösas via
en egen uniform alternativt tunnelbanans
uniform med andra färger och logga. MTR har
lyssnat på våra synpunkter och diskussionerna
kommer att fortsätta.
Personallokaler:
Det är ännu inte klart i vilka lokaler vi ska hålla
till. MTR letar lokaler i närheten av Stockholm
Central. Nuvarande lokaler kommer troligtvis
att vara tillgängliga under en begränsad tid då
det är tänkt att de så småningom ska rivas.
Den planerade rivningen är uppskjuten några
år jämfört med den ursprungliga tidsplanen.
MTR har ännu inte sagt om de kommer att tillfälligtvis kommer att ta över befintliga lokaler.
Platta och telefoner:
Pendelklubben har framfört önskemål om
smartphone och platta som arbetsverktyg.
Då vi anser att båda krävs för att kunna ge
service samt skriva rapporter och genomföra
utbildningar. MTR har lyssnat och hintat att
man tänker sig att sköta informationsflödet på
elektroniskt sätt.
Gruppval och semesterval:
Frågan kommer att diskuteras med MTR den
16:e juni. Vi återkommer med vidare information när vi har mer att berätta.
Löpande information från förhandlingarna
med MTR och Reneriet kommer att skickas ut
till våra medlemmar.
Förhandlingsdelegationeni
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Bistra medlemmar i Pendelklubben deltar i demonstrationen mot Veolias avtalsdumpning 2014.

Reneriet planerar uppsägningar

Okunskap, snålhet eller fulspel? Reneriet planerar stora personaluppsägningar.

Frågetecken kring Reneriet
SEKO hade ett första möte med Reneriet den 2
juni och här framkom att företaget planerar att
kraftigt skära ner på städpersonalen när man
tar över verksamheten. Annat av intresse var
att Reneriet inte hade räknat med övergång av
verksamhet. Man trodde att ”marknadsmässiga villkor” skulle gälla.
När SEKO träffade Reneriet i samband med
avtalsförhandlingarna i februari framgick
det att endast 15 % av ca 650 anställda på
företaget hade en anställning på heltid (de
på tunnelbanan). Även om det i Reneriets
företagspolicy sägs att antalet anställningar på
heltid ska öka så är det illavarslande. Kombinationen deltid och låga löner är inte acceptabel.
Flytt mellan olika verksamheter
Reneriet städar Viking Lines båtar där de
anställda har ett betydlig sämre avtal än inom
Spårtrafik. Det måste klargöras vilken koppling
det finns mellan städningen av Ålandsbåtarna

och fordonsvården på tunnelbanan. Det vi vet
är att personal från båtarna ofta används som
”skubb” på tunnelbanan. Om förflyttningar
sker även i andra riktningen har inte klargjorts
med det skulle kunna innebära en dumpning
av de personliga arbetsvillkoren.
SL-kortet
Förhandlingar pågår mellan SEKO och Reneriet
om SL-kortet för de som erbjuds anställning på
Reneriet. SEKO:s uppfattning är att det finns en
muntlig överenskommelse om SL-kortet och att
den ska gälla. Reneriet har svarat att MTR måste
skjuta till mer pengar om man ska ha råd med
detta och har lovat ta upp frågan med MTR.
Planerade nedskärningar
Vid mötet den 2 juni framkom det att Reneriet
i sitt anbud inte räknat med att personalen på
ISS och inom stationsstäd skulle omfattas av
övergång av verksamhet, utan att man i princip
skulle kunna välja ut de man ville ha kvar. Mer
skrämmande var beskedet om att de ca 200

anställda som erbjuds anställning på Reneriet i
december anses vara alldeles för mycket. 120130 anställda är enligt Reneriet tillräckligt.
Ingen ska på förhand gripas av panik av detta
då Reneriet måste bevisa att man kan upprätthålla en god städkvalité med så lite personal.
Om nu Reneriet tror att det är tunnelbana vi kör
och att städarna på pendeln frivilligt kommer
att stressa och arbeta snabbare så att kollegan
kan få sparken är risken att man blir förvånad
när verkligheten visar sig vara någon annan.
Medlemsmöten 21-22 juni
SEKO träffar Reneriet en gång till innan sommaren och vi får hoppas att frågorna som
företaget ännu inte har ett svar på löser sig
framöver.
Möte med städpersonalen håller Pendelklubben den 21-22 juni för att diskutera våra
fortsatta krav.
Rainer Andersson

SJ förlorade i förvaltningsrätten
Förvaltningsrätten dömde till SLs fördel. SJ har valt att inte
överklaga beslutet vidare.

SJ förlorade
SJ överklagade SL:s beslut om att ge MTR
uppdraget att driva pendeltrafiken och vilket
Förvaltningsrätten nu har avslagit då man menar att upphandlingen inte var i strid med lagar
och regler. Därmed ändras inte SL:s beslut.

Vad SJ hävdade var att SL bl.a. hade gett olika
information till SJ och MTR i förhandlingarna
och att man brutit mot principen om likabehandling genom att behandla SJ och MTR
olika. Detta medger visserligen Förvaltningsrätten då man i ett pressmeddelande den 12 maj

konstaterar att förhandlingarna med de två
bolagen delvis har ”tagit sikte på olika frågor”
men att detta inte är olagligt då det ”inte per
automatik strider mot likabehandlingsprincipen”. Lagligt rackartyg luktar dock lika illa som
olagligt rävspel.
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Notiser
Årets lokala löneförhandlingar
Ståg
Årets lokala löneförhandlingar är klara det
blir en procentuell ökning på 2.38% i enlighet med det centrala avtalet. Pendelklubben hade inför löneförhandlingarna lämnat
ett förslag om ett lönepåslag i kronor vilket
har överlämnats till Seko lok och ST. Seko
Lok var villiga att diskutera vidare förutsatt att

ST var med på båten. ST har efter en webbomröstning med sina förare sagt nej till förslaget.
Tyvärr fick inte samtliga ST medlemmar delta i
omröstningen som då kunde ha gått annorlunda.
Det här bekräftar vad vi sett sedan tidigare :
“ST är en klubb som främst ser till förarnas
intressen.”

ISS
De lokala förhandlingarna pågår och det är
ännu för tidigt att säga något om resultatet.
Pendelklubben återkommer med ett epostutskick när vi har de färdiga resultatet.

Infovärdsturer
Sommaren är här och med den följer stora
trafikavstängningar. Stockholmståg har fått i
uppdrag av SL att ansvara för resenärsinformation i samband med avstängningarna.
Delar av informatörstjänsterna kommer att
utföras av oss tågvärdar och stationsvärdar
andra delar kommer Ståg att besätta på

andra sätt via Nobina och Veteranpoolen.
Pendelklubben har haft 2 möten angående infotjänster men ännu har inga turer förhandlats.
Klart är att stationsvärdar kan få tjänstgöra på
sin egen station om den hålls öppen samt att
tågvärdar kommer att bemanna Stationerna

Spånga och Farsta strand. Vi återkommer via
epost när vi kan säga exakt vad som kommer
att gälla. Om ni vill ha infoturer under sommaren är ni välkomna att anmäla ert intresse
för Stockholmståg.
Säg då gärna till under vilka förutsättningar ni
vill jobba och vilka stationer ni kan tänka er.

Medlem i Facket? / Nyfiken på dina rättigheter?
Vad vet du om facket som ny på din arbetsplats? Första jobbet efter du slutat skolan?
Känner du till vilka rättigheter du har på din
arbetsplats? Vad vet du om facket och vad kan
du göra för att förbättra vardagen på just din
arbetsplats för dig och dina arbetskamrater?

Som medlem i facket kan du gå medlemsutbildningar och lära dig mer om vad du kan göra
och vilka rättigheter du har på din arbetsplats.
Du har rätt att ta ledigt från jobbet för att gå
medlemsutbildning och får då ersättning med
skattefritt utbildningsstipendium.

Nu kan du söka till våra fackliga medlemsutbildningar till hösten. Ta kontakt med Seko
Pendelklubben så får du mer info och hjälp
med att fylla i ansökan till utbildningar.

Efterlevandeskydd
Genom vårt kollektivavtal har vi tjänstepension, det är den delen av pensionen som
betalas in av arbetsgivaren. För att de efterlevande ska få ta del av dessa pengar ska
du ha fyllt i att du vill ha efterlevandeskydd.
Det här är alltså ett skydd för att dina efterlevande ska ta del av din pension om du
skulle avlida innan pensionen har betalts
ut, väljer du att inte ha ett efterlevandeskydd får alla andra som är födda samma
år som du (och som inte heller har tecknat
efterlevandeskydd) dela på dina pengar.
Du kan också teckna ett familjeskydd som
garanterar vid ditt dödsfall (innan 65 år)
att din familj får en månatlig summa i ett
bestämt antal år beroende på hur mycket
du väljer att betala in.

Både efterlevandeskyddet och familjeskyddet
är försäkringar som du måste skaffa, dessa båda
försäkringar betalas dessutom av din pension
och kan göra så att den blir betydligt lägre!
Men eftersom ingenting är enkelt här i livet är
det två företag som du måste ta hålla reda på
när det gäller din tjänstepension: Alecta förvaltar våra pensionspengar och Collectum sköter
administrationen.
Så vill du få reda på status på din pension, t.ex.
hur mycket pengar du har ringer du:
Alecta 020-78 22 80 eller gå in på www.alecta.se
Vill du däremot ändra på termerna för din
tjänstepension t.ex. lägga till en förmånstagare i
efterlevandeskyddet ska du ringa Collectum på:
020-408500 eller gå in på www.collectum.se

O

Bli medlem
i Pendelklubben!
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De Första 6
Månaderna
Gäller ej A-Kassan

