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Den 28 oktober hölls ett extra medlems-
möte om MTR. Detta var ett annorlunda 
ordnat möte mot de övriga, och hölls i 
Gnesta-rummet på 49:an. Det var uppdelat 
i två delar. Ena på förmiddagen med start kl 
9 och det andra på eftermiddagen med start 
kl 13. 
Det blev mer som ett diskussionsforum för 
tågvärdar och stationsvärdar, som ville få 
ventilera lite. Mycket diskussion om det 
planerade arbetet på stationssidan, då 

stationsvärdar ska börja visera på Nynäs och 
Gnesta. Även fortsatta funderingar kring uni-
formen togs upp på mötena. 
Uppslutningen av medlemmar var hyfsad på 
förmiddagen. Ca 10-15 personer kom och gick, 
medan på eftermiddagen var det betydligt 
färre.  
Vi ser detta som att många av medlemmarna 
är nöjda med informationen som gått ut under 
hösten.

Extra medlemsmöte om MTR

Fira in Julen med Pendelklubben!

Välkomna till Julbordsmöten 
Datumen 25 november och 2 december (båda 
fredagar) hålls återigen medlemsmöten. I anslut-
ning till dessa medlemsmöten är det Julbord på 
Två Grabbar & Kök i ABF-huset. 

Som ni ser så hålls mötena med bara några veck-
or innan övergången till MTR och Reneriet så 
stor del av mötena kommer att avvaras för detta. 
Men till en början kommer vi få information från 
Valberedningen som meddelar om deras arbete 
inför Årsmötet den 24 februari, samt informa-
tion från skyddsombuden och deras arbete.

Båda mötena hålls på ABF-huset och  
startar kl 13.30. Välkomna!

Det är dagen D, MTR har officiellt vunnit 
upphandlingen. På ”bardisken” i köket 
ligger en bok, ordförande Maos lilla röda. 
Diskussionerna och skämten surrar som 
flugor i fikarummet. 

“Vi kommer få kinesiska som 
företagsspråk” säger någon, en annan 
spår världens undergång och börjar prata 
om att byta jobb. Nu 1 år senare vet vi 
mer. Världen kommer inte att gå under 
MTR till trots även om vansinnet verkar ha 
drabbat USA att döma av presidentvalet..

Vi har tidigare haft en hel del att säga om 
upphandlingsprocessen och det slöseri 
med skattemedel det innebär att upp-
finna hjulet på nytt varje gång. SL är en 
återfallsförbrytare och inte ens den mest 
blåögda kan väl på allvar hävda att allt 
har gått rätt till under de senaste upp-
handlingarna. Vad som är glasklart är att 
för de inblandade företagen är det ”Big 
Business” och vinsten ska plockas in på ett 
eller annat sätt.

I grunden är MTR inte så olikt Stockholms-
tåg eller vilket annat affärsdrivande 
företag som helst. Vad som är viktigt är att 
Seko har satt ner foten och säkerställt att 
våra avtal och villkor fortsätter att gälla 
även hos vår kommande arbetsgivare. 

MTR gick från början väldigt hårt in i 
förhandlingarna men har processens gång 
mjuknat betydligt och omprövat många 
av sina förslag. Förhandlingarna har dock 
varit allt annat än enkla och en hel del 
frågor återstår att lösa.  

Att MTR är sent ute märks tydligt inte 
minst vid skyddsfrågor där MTR närmast 
verkar överaskade av det faktum att 
riktiga riskanalyser måste göras vid större 
verksamhetsförändringar såsom för de nya 
grupperna stationsvärdar. 
SLs nya avtal innebär en hel del förändrin-
gar främst på stationssidan där intäkt-
säkringen går som en röd tråd genom hela 
avtalet. Glädjande med det nya avtalet är 
att vi kan välkomna över 200 nya stations-
värdar till pendeln och många nya Seko-
medlemmar. 

Hur livet under MTRs paraply kommer att 
bli det återstår att se, men Pendelklubben 
står redo att anta utmaningen.
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Den 16 september ordnade Pendelklubben ett 
medlemsmöte på ABF-huset. Det var god upp-
slutning av medlemmar på plats, och det kan 
ha att göra med att förhandlingarna med MTR 
och Reneriet hade påbörjats efter sommaren 
och många var nyfikna över vad som händer.

En verksamhet under nedmontering
Till att börja med informerades om den aktuel-
la situationen på våra nuvarande arbetsgivare 
Stockholmståg och ISS. För Stockholmstågs 
del kunde konstateras att det just nu råder 
en avvecklingsverksamhet, där det enda som 
egentligen händer är att folk slutar och en 
generell nedmontering av verksamheten. Det 
blev mer som en diskussionspunkt, då frågan 
istället slängdes ut till medlemmarna om hur 
de ansåg att situationen var. Många reagerade 
på att saker och ting inte verkar fungera så 
bra. Ett exempel var att kaffe och te saknades i 
personallokalen i Södertälje Hamn. Då var det 
en som påpekade att det går att beställa på 
egen hand, vilket skulle tas med till kollegorna 
där.

Stockholm Södra
När vi trodde att punkten var klar så tog en 
medlem upp situationen på Stockholms södra. 
Uppgången mot Swedenborgsgatan är just 
nu under ombyggnad och vid tillfället för 
medlemsmötet var situationen där ohållbar 
ur arbetsmiljösynpunkt. Hela expeditionen 
var borttagen och ersatt av en liten kur utan 
rinnande vatten, toalett och möjlighet att sälja 
biljetter. Kritiska röster om hur detta kunde 
godkännas av skyddsombud. Våra huvud-
skyddsombud var på plats på mötet och fick 
berätta vad som hade gjorts och vad som 
gällde. 

Tjänstgörande stationsvärdar ska använda 
toaletten på Rosenlundsgatans uppgång, 
vatten hämtas i en försluten cistern, och 

biljetter hänvisas till automaten i biljetthallen. 
Anledningen till att bemanning ska finnas vid 
Swedenborgsgatan beror på att resandeflödet 
där är stort, trots ombyggnationen, och att 
det finns mycket frågor. Ett beslut togs här att 
styrelsen skulle gå vidare med detta till senare 
möte med Stockholmståg.

ISS
Under punkten ISS fanns det inte heller så my-
cket att informera om. Företaget är inte under 
avveckling på samma sätt som Stockholmståg, 
då de kommer finnas kvar efter övergången, 
men just pendelområdet kommer försvinna 
från ISS. Det meddelades att vi arbetar för att 
flera visstidsanställda ska få bli tillsvidarean-
ställda innan övergången. 

Reneriet
I samband med ISS togs Reneriet upp. Här 
meddelades hur Reneriet arbetar inför 
övergången, vilket inte är det smidigaste 
samarbetet. Många medlemmar blev besvikna 
när vi inte kunde ge så mycket information om 
vad som händer, och det är fullt förståeligt. 
Tyvärr så är har inte vi som fackklubb någon 
möjlighet att bestämma vad ett företag ska 
göra. Att situationen där ser riktigt illa ut kan vi 
konstatera och de värsta sakerna är att Reneri-
et planerar en neddragning av anställda, vilket 
kan få konsekvenser genom att städare får 
större arbetsbörda och det blir skitigare och 
mindre städat på tåg och stationer. Den delen 
av förhandlingsdelegationen som har Reneriet 
arbetar hårt för att få träffa detta företag. Det 
är inte den lättaste uppgiften i dagsläget.

MTR
Efter punkten om Reneriet togs en paus för 
fika. Därefter fortsatte mötet med MTR.
Tillskillnad från Reneriet så har förhandlin-
garna med MTR gått smidigare, med regel-
bundna möten. Trots det har MTR inte varit 

den lättaste att förhandla med. Vi tog upp 
den senaste informationen som till stora delar 
handlade om uniformen. MTR har valt att vi på 
pendeln ska ha likadan uniform som tunnel-
banan. Varken Pendelklubben, eller de andra 
fackklubbarna har tyckt att detta varit en bra 
idé, och har arbetat hårt för att få en egen 
uniform. Tyvärr så har MTR hävdat att vi tillhör 
upphandlad trafik och således ska vi ha likadan 
uniform. Från början skulle vi på pendeln en-
dast ha den dressade uniformen (dvs kostym 
och skjorta), men vi har tillslut fått hela deras 
sortiment.

Förutom uniformen informerades att MTR 
håller på att få ta över 49:an på centralen. Inga 
lokaler har hittats vid centralen så förhoppnin-
gen är att 49:an får finnas kvar ett tag till. Även 
IT och kommunikationsverktyg meddelades 
att samtliga ska få egen telefon av modell 
Samsung J3. 

Många medlemmar undrade lite över vad som 
kommer hända med tågvärdar och stations-
värdar. Vid mötestillfället var väldigt lite 
förhandlat om värdrollerna, däremot hade 
MTR flaggat för att så lite förändringar som 
möjligt skulle ske vid övertagandet.
Punkten om MTR tog ca 1,5 timme att gå 
igenom, då Stefan som hade punkten, drog 
igenom allt som kom från det senaste utskicket 
till medlemmarna.

Efter en ytterligare kort paus, för att rensa 
tankarna lite, så meddelades det kort om 
turlistor. Mer info om detta senare i tidningen 
Pran meddelade om en den kurs i försäkringar 
som hölls 17 oktober.
Därefter var mötet avslutat, och efter det be-
gav sig alla till restaurang Eagle1 på Drottning-
gatan, där det bjöds på en trerättersmiddag. 
Mycket uppskattat!
Fredrik Holmqvist

Medlemsmötet 16 september
Intensiva diskussioner på ett välbesökt medlemsmöte.

Stefan informerar från förhandlingarna med MTR.
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-Träffade på några av våra stationsvärdar som 
undrade lite om vad som kommer att hända 
med Stationsvärdar och turer på station när 
MTR tar över trafiken den 11 december.

-Vad kommer att hända med min tjänst på 
stationen där jag jobbar ?
   Scheman kommer att se likadan ut vid 
övergången men MTR kommer att se över 
dem under 2017 då det kommer att bli 
ändring på kringtiderna och fast personal 
behåller sin stationeringsort.  

-Jag har hört att ronderingen skall försvinna 
och det blir nya kassor?
  Bl.a. så kommer ronderingarna att försvinna 
och istället att skötas av ett inhyrt bolag som 
kommer att rondera på stationerna. Dock 
kommer vi själva att göra en liten rondering 
på morgonen för att kontrollera att hissar och 
rulltrappor fungerar. 

Vi kommer också att under första kvartalet 
2017 få ett nytt kassasystem  som är helt slutet 
och då behöver vi inte redovisa på samma sätt 
som vi gör idag och slipper kontrollräkning av 
kassorna.

-Skall vi städa inne i spärren själv som innan?
   Nej, Reneriet kommer att ta över det och 
städa inne i spärren med.

-Men vi som jobbar i Poolgruppen. Vad 
händer med oss?

   Poolgrupperna kommer att behålla nu-
varande upplägg. Vi har från Seko föreslagit 
mindre poolgruppsområden som MTR skall 
titta på.

-Det pratas om att det skall bli informatörer 
som skall finnas utanför vid spärrlinjen. Skall 
vi i Poolgruppen göra det?
   Ja det stämmer att det skall bli informatörer 
som åker runt. Det kommer att skötas av en 
Mobil Enhet, så det kommer inte att läggas 
på Poolgruppen.  De kommer att åka runt på 
stationerna och hjälpa till. Det kommer även 
att finnas personal på plattformarna i SÖC, 
VHE, KÄN och HAN som kommer att skötas 
av den Mobila Enheten. Det kommer även att 
finns personal på plattformarna på CST. Dock 
är detta ej förhandlat ännu.

-Hur blir det med måltidsavlösning? Kommer 
det att fortsätta?
   Måltidsavlösningarna kommer att fortsätta 
och även att utökas till samtliga stationer 
utom 21st.  De kommer också att utökas till 
sammanlagt 20 st. varav 10st. kommer att 
tjänstgöra per dag. Måltidsavlösarna kommer 
stationeras på flera platser längs linjerna och 
man kommer att ha ett fast tjänsteställe som 
idag, där man börjar och slutar sin tjänst.

-Jag har hört att sekundärerna skall öppnas 
igen.
   Ja, samtliga sekundärer kommer att öppnas 

upp igen i samma omfattning som när dom 
stängdes. Även Tumba Norra skall öppnas upp 
och bemannas hela trafikdygnet. Tanken är 
att de som jobbade på sekundärerna när de 
stängdes ner skall erbjudas i första hand att få 
tillbaka sin tjänst där. MTR skall be om listor 
från Stockholmståg på dessa personer och se 
över det.

  Det kommer som sagt att införas Mobila 
Värdar som kommer att jobba med ledsagning, 
förstärka vid spärrlinjen, leverera infomate-
rial, hjälpa till med info vid störningar och 
vid evenemang samt att lösa av för toabesök 
vilket i första hand skall ske på hårt belastade 
stationer. Mobila värdar kommer att besöka de 
stationer som har högt tryck i första hand.

-Hur blir det med min uniform?
   Om du har varit och provat ut uniformen så 
kommer den att skickas hem till dig så du får 
den till trafikstarten den 11/12..
Har man inte hunnit med att prova ut någon 
uniform, så kommer MTR att skicka hem en 
uniform till er utifrån de storlekar ni har idag 
gällande uniformen för STÅG. 

-Mina stagdagar? Vad händer med dem?
   De kommer du att få behålla då de är fast-
ställda genom kollektivavtalet.

Mats Liljegren

Framtiden på våra stationer
Samtal med ett par Stationsvärdar om vad som händer 
efter den 11 december.

Kallhäll station eller Sandcrawler från Star Wars?
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Stationsvärdar på nuvarande stationer
Dagens stationsvärdar med fast stationsplac-
ering behåller denna. Stationsvärden har 
sitt tjänsteställe på sin nuvarande station. 
Schemat kommer vid trafikstart att vara så 
likt föregående schema som möjligt. Station-
svärden kommer att behålla sina nuvarande 
arbetsuppgifter och arbeta inne i spärren man 
kommer inte att kallas ut som mobila värdar. 
Rondering av hissar och rulltrappor görs på 
morgonturen. Rondering av klotter och övriga 
funktionskontroller utförs av ett fastighets-
bolag som heter H2M. Nuvarande stations-
föreståndare kommer att behålla sin funktion 
samt tillägg.

Stationsvärdar på Arlanda station
MTR har fått uppdraget av SL att bemanna Ar-
landa station. Man söker 20 personer på heltid 
både fast placerade och en speciell Arlanda 
skubb. 4-5 personer åt gången kommer att 
bemanna den biljett och informationsdisk som 
finns på flygplatsen. Personalen kommer att 
sälja SL och UL biljetter samt visera SJ biljetter. 

Arlanda personalen kommer att arbeta i kosty-
muniformen och ha särskilda krav på engelska 
kunskaper och service. Svedavia kräver att sta-
tionsvärden klarar ett särskilt behörighetstest 
som alla anställda på flygplatsen måste klara. 
Tjänsteställe blir Arlanda station. Tjänsterna 

har funnits på sökning hos MTR. Arlanda 
personal kommer få tillgång till personalpark-
eringen för de som önskar ta sig dit med bil. 
Personalparkeringen kostar 300 kr per månad.

Poolgruppen
Poolgruppen kommer precis som tidigare ha 
ett flytande tjänsteställe man kommer att plac-
eras under en av 10 arbetsledare beroende 
på bostadsort och önskemål. Områdena har 
mycket gemensamt med de förslag Seko Pen-
delklubben har lagt på förminskade poolgrupp-
sområden. MTR kommer i första hand att ge 
turer i anslutning till det område/bostadsort 
man har men kan vid behov ge en tur utanför 
sitt område. Poolgruppstillägget fortsätter 
gälla. Anställda inom poolgruppen kommer 
fortsättningsvis att arbeta i spärren men kan i 
undantagsfall ersätta saknade mobila värdar.

Mobila värdar (tidigare betalvärdar)
MTR rekryterar nu runt 25 mobila värdar på 
heltid. De mobila värdarna ska arbeta med att 
förstärka spärrlinjen, lösa av vid toalettbesök, 
intäktsäkra med BKU, sköta ledsagning, ge 
störningsinformation samt leverera informa-
tionsmaterial. De mobila värdarna kommer 
att ha stationeringsort CST eller Södertälje 
hamn. Nuvarande personal har haft förtur till 
tjänsterna. MTR räknar med att c.a. 11 mobila 
värdar kommer attW tjänstgöra varje dag.

Mobila värdar visering 
MTR söker 45 mobila värdar på heltid som 
ska arbeta med visering på Västerhaninge 
– Nynäshamn och Södertälje – Gnesta. Det 
blir c.a.20 personer per dag som kommer att 
förstärka den befintliga viseringen. De mobila 
viserande värdarna ska enbart arbeta med att 
visera på tågen. De kommer inte att ersätta 
viserande tågvärdar utan är ett komplement 
för att uppfylla SLs krav på 100 % visering. 

Den här gruppen får inget viseringstillägg. 
MTR har lovat att de viserande värdarna ska 
få utbildningarna SL taxa, hot och våld, brand 
HLR, samt begränsad fordonskännedom. 
Däremot vill de inte ge dem vistelse i spår 
samt årlig TTJ/Tri. De mobila viserande värd-
arna har Stockholm central som tjänsteställe 
och passresor till och från Västerhaninge. De 
mobila värdarna som tjänstgör på Gnesta har 
Södertälje Hamn som stationeringsort och 
börjar och slutar tjänsten i Södertälje.

Seko Pendelklubben har reserverat sig mot att 
gruppen inte får en fullständig utbildning samt 
att de inte får viseringstillägg. Vi har föreslagit 
att denna grupp i framtiden får en komplett 
tågvärdsutbildning vilket vi tror skulle vara en 
fördel för alla inblandade då vi får mer kompe-
tent personal och kan rita mer effektiva turer. 
Förhandlingsdelegationen

Stationsvärdens roll efter 11 december
MTR rekryterar över 200 nya stationsvärdar vad ska de göra och 
hur blir det för oss som redan arbetar på stationerna?

Mobila värdar kommer tillbaka.
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En avreglerad järnväg
Det man med säkerhet kan säga är att upphan-
dlingssystemet och avregleringen av järnvä-
gen och kollektivtrafiken inte gynnar vare sig 
skattebetalare, resenärer eller oss anställda.  
Idag är Sverige troligen det land i Europa som 
har den mest avreglerade järnvägstrafiken och 
det är lite som guldrushens glada dagar för 
upphandlarna. De kommer från när och fjärran 
och gnuggar sig förvånat i ögonen över alla 
möjligheter som öppnar sig.  Vad det  har lett 
till vet alla som läser Pendelbladet.

Den fackliga erfarenheten
SEKO har genom tidigare erfarenheter blivit 
bättre på att säkra verksamhetsövergångar 
och villkoren för de anställda men det är 
nästan alltid några som hamnar i kläm efter en 
upphandling.  Exempelvis är det fortfarande 
oklart hur Reneriet kommer att organisera sitt 
arbete på städsidan och hur många anställda 
man anser sig behöva på sikt. 

Att SEKO säkrar avtal och verksamhetsövergån-
gar är heller ingen garanti för hur det blir 
längre fram. Inget hindrar ett företag från att 

ta över personal och sedan varsla om uppsägn-
ingar från dag 1. Det är naturligtvis att kringgå 
andemeningen i upphandlingsunderlaget 
från SL , men likt förbannat är det sådant som 
händer. 

Skattefinansierade vinster
Samtliga företag som deltog i upphandlingen 
gjorde det givetvis för att ta hem så stora 
vinster som möjligt, konstigt vore det annars. 
Det handlar om pengar som annars kunde gå 
till verksamheten och användas till att förbät-
tra både för resenärer och anställda. Järnvägen 
och kollektivtrafiken är en del av vår välfärd 
men dessvärre finns det inte med på den 
politiska agendan när det diskuteras tak och 
stopp för vinster i välfärden.  

Sett ur det perspektivet är den enda skillnaden 
efter 11 december att de skattefinansierade 
vinsterna nu hamnar hos det kinesiskt ägda 
MTR, från att tidigare gått till SJ som ägs av 
svenska staten. Det är naturligtvis upp till var 
och en att tycka vad man vill om det men det 
är en konsekvens av upphandlingssystemet. Ett 
system som det idag är tabu att ifrågasätta.

11 December
Den 11 december tas pendelverksamheten över av MTR och deras underentreprenörer.  
SL:s upphandling av Pendeln är då avslutad efter en process som pågått i över två år 
och man borde kanske orda något om detta. 

10 år med MTR och Reneriet?
Hur kommer då MTR/Reneriet vara som 
arbetsgivare jämfört med Stockholmståg/ISS?  
Det går inte att säga i nuläget men som alltid 
så beror våra arbetsvillkor på hur vi gemen-
samt står upp mot vår arbetsgivare.  Om vi 
anställda står lika enade som vi gjorde när 
Citypendeln tog över år 2000 (och inte ens vill 
teckna några lokala kollektivavtal) så kommer 
det nog att lösa sig. Men finns den enigheten 
och viljan att försvara våra arbetsvillkor idag? 
Jag vill nog åtminstone tro att det är så då 
allt annat vore att kasta in handsken innan 
matchen ens har börjat.

På medlemsmöten som hölls 2003 bestämdes 
det att SEKO Pendelklubben ska verka för en 
kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstintresse. 
Den kampen går vidare även om vi just blivit 
upphandlade för tredje gången på sexton år. 

Olof Fryklöf

Invigning av MTR Express, snart är det Pendelns tur.
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Ett nytt upplägg
I oktober fick Pendelklubben ta del av det nya 
upplägget för viseringen på tåg som planeras 
av MTR. En helt ny grupp av mobila stations-
värdar ska från den 11 december jobba som 
förstärkning åt de viserande tågvärdarna på 
Nynäs- och Gnestalinjerna.  Orsaken är SL:s 
krav på 100% intäktssäkring i deras anbud-
sunderlag. Mer om den gruppen och deras 
arbetsuppgifter hittar ni en annan artikel i 
tidningen. 

Pendelklubbens krav
SEKO Pendelklubben har ställt kravet till MTR 
att viseringstillägget för tågvärdar också ska 
omfatta den nya viseringsgruppen. MTR 
hänvisar till att viseringstillägget i kollektivavta-
let bara gäller för tågvärdar och att den nya 
viseringsgruppen kommer att vara kodade sta-

tionsvärdar. Från Pendelklubbens sida menar 
vi att det utgör en form av lönediskriminering 
då tillägget utgår för visering ombord på tåg, 
vilket utförs på samma sätt oavsett om man är 
tågvärd eller stationsvärd.  

Varför har vi tillägget
Bakgrunden till viseringstillägget eller 
biljettförsäljningstillägget för tågvärdar går 
tillbaka till tiden då Citypendeln var vår 
arbetsgivare. Då fanns en grupp ambulerande 
tågvärdar, trafikvärdar, som hade ett fast 
lönetillägg på 1500:-/månad. 

Våra kollegor som sålde biljetter på Nynäsba-
nan och Gnestalinjen reagerade på att de beta-
lades mindre för sin tid ute bland resenärerna 
än trafikvärdarna. Pendelklubben förhandlade 
då fram ett biljettförsäljningstillägg på 75:-/
tur och senare ett fast månadstillägg, mots-

Viseringstillägget på Nynäs & Gnesta
  Hur blir det med viseringstillägget med MTRs nya upplägg?

varande det betalvärdarna hade, för tåg-
värdar som gick på grupper med i huvudsak 
biljettförsäljningsturer. Storleken på tilläggen 
har sedan räknats upp på samma sätt som 
månadslönen. 

Hur ser det ut i dagsläget?
MTR har så här långt inte hörsammat våra krav 
men klubben kommer fortsatt att driva frågan. 
Om inte annat så säger sunt förnuft att olika 
löner för samma jobb knappast kommer att 
bidra till en god stämning på arbetsplatsen. 
Citypendeln förstod den saken och förhoppn-
ingsvis kommer även MTR att inse detta.
 Viseringstilläggen för viserande tågvärdar är 
inte ifrågasatta av MTR utan fortsätter att gälla 
som tidigare.

Förhandlingsdelegationen

Ett rörigt år
Turlistarbetet 2016 har varit minst sagt rörigt 
och möjligheterna att planera små. Stock-
holmståg har inte kunnat svara på frågor om 
vare sig när eller hur gruppvalet ska ske och 
hur grupperna ska se ut. Till en början spekul-
erades det en hel del i om det skulle bli ett 
förskjutet gruppval till sommaren eller rent av 
2 gruppval, ett nu och ett när tunneln öppnar. 
Att MTR byter datasystem visserligen från en 
version av IVU till en annan har ytterligare 
komplicerat hela processen. 

Vad kommer att gälla?
Det är därför glädjande att meddela att det 
nu på sluttampen har fungerat bra. När ni 
läser detta har gruppvalet kommit ut och 
semestervalet skjutits fram så att ni ska veta 
vilken grupp ni kommit in på innan deadline. 
Gruppvalet kommer precis som vanligt att gälla 
1 år men gångtider och turinnehåll kommer 
att justeras när tunneln öppnar till sommaren. 
Gunnar lägger då ut nuvarande gruppinnehåll 
som en skugga och skapar det nya innehållet 
över detta för att efterlikna gruppernas turer 
och passresor i största möjliga utsträckning. 

Årets grupper
Årets gruppval blir i det närmaste identiskt 
med fjolårets med en del små förbättringar. 
Grupp 17 utökas återigen till 6 platser och 
slipper de långa turerna som våra medlemmar 
kritiserade under T16.  Grupp 36 som är en 
morgongrupp med många turer som börjar 
efter 06 slipper de tidiga reservturerna.

Pendelklubben turlistombud tackar för oss och 
önskar er lycka till i årets gruppval

Turlistgruppen

Gruppvalet 2017
 

 Årets gruppval för tågvärdar.

En kall vinterdag i Södertälje.
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Den 9 februari skickade SEKO Pendelklubben ut 
information om att förhandlingarna med MTR 
och Reneriet var avslutade och att våra kollek-
tivavtal, löner och tjänstepensioner tagits över 
av båda företagen. Glädjande (trodde vi) var 
att SL-kortet även i framtiden skulle erbjudas 
alla anställda på pendeln. 
Någon vecka senare fick vi gå ut med ny infor-
mation om att det som var klart och överens-
kommet den 9 februari inte längre gällde fullt 
ut.  Förmånen med SL-kortet för dem som går 
över till Reneriet var plötslig ifrågasatt. Vad 
hade hänt? 

Inrangeringsförhandlingarna i februari
Den 8 februari ville MTR slutföra förhandlin-
garna med de fackliga organisationerna. Det 
var bråttom, påstod man, men från SEKO:s sida 
såg vi det inte som realistiskt att bli klara den 
dagen. Frågor som tjänstepension, SL-kort och 
förskottslön var fortfarande olösta och sent på 
eftermiddagen hade förhandlingarna ännu inte 
kommit någonstans kring dessa frågor. 

En viktig sak att känna till är att MTR vägrade 
träffa de lokala SEKO-klubbarna under 
slutförhandlingarna, som helt sköttes av 
ombudsmän från SEKO, ST och TJ. Inte heller 
Reneriet var välkommen till förhandlingsbor-
det utan fick sitta i ett annat rum och vänta. 
Att det här inte var lyckat visar just frågan om 
SL-kortet.

På kvällen den sista förhandlingsdagen rap-
porterade SEKO:s ombudsman till oss lokala 
fackliga representanter att tjänstepensioner, 
förmånen med SL-kortet och förskottslön nu 
hade accepterats av MTR och Reneriet.  
De andra facken, ST och TJ, hade redan skrivit 
på avtalen och gått hem! Nu var det dags för 
de tre SEKO-klubbarna på pendeln, Pendel-
klubben, SEKO lok och verkstadsklubben, att 
ta ställning till om även SEKO skulle skriva på 
förhandlingsprotokollen. 

Att skriva på eller inte?
Vi har tidigare informerat om orsakerna till att 

SEKO-klubbarna på pendeln i detta läge valde 
att inte ge vår ombudsman mandat att skriva 
på protokollen med MTR och Reneriet. Här 
kan tilläggas vår irritation över MTR:s vägran 
att möta oss från klubbarna och lyssna på våra 
argument. Förhandlingarna strandade sent 
på kvällen och inga avtal slöts med MTR och 
Reneriet den 8 februari.

Den 9 februari träffade vi från klubbarna på 
pendeln SEKO:s ombudsmän. Efter att ha 
gått igenom det som hitintills hade uppnåtts i 
förhandlingarna beslöt klubbarna att avtalen 
kunde godkännas om några saker lades till. 
Det var bl.a. att företagshälsovården skulle 
tas upp till senare förhandling (vilket MTR 
accepterade). Avgörande här var löftet om att 
tjänstepensionerna och SL-kortet togs över 
av MTR och Reneriet. Att inte skriva på kunde 
teoretiskt sett innebära att vi riskerade att 
förlora detta och att MTR och Reneriet drog 
tillbaka löftet om verksamhetsövergång.

Efterspel
Två dagar senare fick SEKO-klubbarna läsa de 
underskrivna protokollen. Det visade sig då att 
SL-kortet inte fanns med i avtalet med Reneri-
et. SEKO:s ombudsman kontaktas omedelbart 
och han hävdade att överenskommelsen om 
SL-kortet även gällde de anställda på Reneriet. 
Att det var en muntlig överenskommelse som 
getts av MTR och att det var bindande. (Men 
Reneriet var som sagt inte med vid förhandlin-
gen när SL-kortet diskuterades).

Efter någon vecka förstod vi att MTR hade en 
annan uppfattning. Det som lovats muntligt 
gällde inte längre och istället var det upp till 
SEKO att ta upp frågan med Reneriet. När SEKO 
gjorde detta hänvisade Reneriet i sin tur till 
att MTR måste skjuta till mer pengar om de 
anställda skulle få SL-kortet. Reneriet hävdade 
vidare att MTR aldrig hade nämnt något om 
denna överenskommelse.

Oacceptabelt agerande av MTR och Reneriet
Från Pendelklubbens sida ser vi detta som oac-

ceptabelt. Muntliga överenskommelser måste 
gälla även om det av någon anledning ”tappas 
bort” i ett protokoll. Sådant händer och då 
ska det rättas till i efterhand och oavsett om 
”felet” gynnar arbetsgivaren eller facket.  
Finns inte det förtroendet så kommer alla 
framtida förhandlingar att präglas av en 
ömsesidig misstro som inte gynnar någon av 
parterna.

SEKO:s ombudsman är glasklar om vad man 
varit överens om vid förhandlingarna. Att 
MTR gav garantier om att nuvarande villkor 
för SL-kortet även skulle gälla de anställda på 
Reneriet.  Det finns ingen som helst möjlighet 
att det skulle ha rört sig om ett missförstånd, 
hävdar han. Saken bekräftas också av PO Fäll-
man från SEKO förbundet som var med när 
protokollen slutligen undertecknades.

SEKO-klubbarna hade aldrig godkänt att våra 
ombudsmän skrev på avtalen med MTR och 
Reneriet om vi känt till att SL-kortet inte gällde 
våra medlemmar med de lägsta lönerna och 
som är mest beroende av den förmånen, näm-
ligen städarna på pendeln.

Förhandlingarna om SL-kort för våra medlem-
mar på Reneriet är inte avslutade från SEKO:s 
sida. Vi kommer inte släppa frågan. Att något 
gått riktigt snett i kommunikationen mellan 
Reneriet och MTR  är uppenbart men det är 
upp till dom att hitta en lösning på hur det ska 
finansieras. Är man överens om något så är 
man! 
Olof Fryklöf

SL-kortet som försvann
En historia om brutna löften

SL- Kortet
Förmånen med SL kortet är 
beskattat och värd sirka 600 kr 
per månad eller 7200 kr per år.

Hur blir det med städarnas SL - Kort?
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Stora brister i Planeringen
Först när det var mindre än en månad kvar 
innan Reneriet tar över städverksamheten på 
pendeln fick Pendelklubben veta hur företa-
gets organisation var tänkt att se ut. Positivt är 
att inga personalnedskärningar planeras men 
bristen på kunskap om verksamheten från 
Reneriets sida är oroväckande.

SEKO Pendelklubben hade sedan i maj försökt 
få svar från Reneriet hur de tänkt organisera 
städverksamheten, hur personalens scheman 
skulle se ut och var de skulle placeras. Men vi 
fick inga tydliga svar förrän den 15 november, 
då Reneriet meddelade att verksamheten och 
scheman från den 11 december skulle fortsätta 
i stort sett som idag.

Det här innebär att tidigare tal om att det 
skulle räcka med 120-130 anställda (jämfört 
med dagens ca 200 anställda som omfattas av 
verksamhetsövergången) inte längre gäller. I 
vart fall inte från dag 1. Vad som i framtiden 
händer är däremot ännu osäkert och det 
kräver fortsatt uppmärksamhet om vi ska 
kunna försvar alla anställningar.

Reneriets nya plan
Vad Reneriet meddelade den 15 november 
var att samtliga scheman och personalbehov 
fortsätter att gälla, med undantag för klottersa-
neringen. Reneriet kommer inte ta bort klotter 
på stationerna och det innebär mindre per-
sonal. Klottersanerarna är också tänkt att ingå 
i fordonsvårdarnas nattarbetslag i Södertälje 
och på natten och dagen i Älvsjö.

Att Reneriet backar från tidigare uttalanden 
om att det skulle behövas mindre personal när 
man tog över hänger delvis ihop med att man 
inte har haft kunskap om dagens verksamhet. 
Man visste t.ex. inte att fordonen städas även 

dagtid i Älvsjö- och Södertäljedepån.

Man kan givetvis spekulera om Reneriets 
okunskap främst bottnar i bristande informa-
tion från SL, MTR, ISS och Stockholmståg om 
vad som faktiskt gäller, eller om det beror på 
att Reneriet inte klarar av att ta hand en så stor 
verksamhet som städningen på pendeln. Eller 
är det en kombination av allt detta? Oroande 
är i vart fall att det tog drygt sex månader 
innan Reneriet kunde ge några svar och vi 
förutsätter att MTR är införstådd med detta.

I detta sammanhang kan nämnas att Reneriet 
ännu i november inte visste att personalen 
som idag har ITP2 skulle erbjudas att stå kvar 
här och att företaget måste ta tag i detta. 
Tyvärr kan detta komma att visa sig bara vara 
toppen av ett isberg med frågor som företaget 
inte har resurser eller insikt om att man måste 
kunna hantera.

Hur ska man vara organiserade?
Ser man till Reneriets tänkta organisation, 
som består av det som blir kvar av ISS i form 
av en driftchef och sju arbetsledare (varav två 
är vakanta), undrar man om Reneriet klarar av 
att hantera ytterligare drygt 50 stationsstädare 
utspridda på olika stationer och som kommer 
från Stockholmståg. Det får framtiden utvisa.

Vad vi från Pendelklubbens sida har gjort 
Reneriet och MTR uppmärksam på är frågan 
om SL-kortet. 
Om det inte blir löst och även städarna får 
denna förmån är risken, har vi förklarat, att 
personalen som går över till Reneriet känner 
sig lurade på förhand. Och som alla inser är 
det ingen bra början när en ny verksamhet ska 
komma igång och många problem kommer att 
uppstå av bara den orsaken. 

Frågan är om Reneriet och MTR har råd att 
vara ”ovän” med städpersonalen när det krävs 
samarbete, god vilja och initiativ för att allt ska 
fungera normalt. Det blir heller inte särskilt 
mycket billigare att lösa stationsstädarnas 
behov av ett SL-kort i sitt dagliga arbete för 
att kunna ta sig igenom spärren och åka till 
nästa station, jämfört med att erbjuda dem 
dagens förmån med ett privat SL-kort som de 
använder i tjänsten. 

Plockstädning och depåer
Ännu kvarstår frågan om tågen ska plockstädas 
på samma tider som idag (vardagar 7-19 och 
helger 9-18) eller om SL vill ha plockstäd bara 
på för- och eftermiddagen. En sådan förän-
dring skulle direkt påverka schemat, liksom om 
MTR skulle ändra fordonens omlopp in och ut 
i depåerna vilket påverkar fordonsvårdarnas 
scheman. Vad det gäller lokalvården i depåer-
na tycks Reneriet ha fått gamla uppgifter om 
hur många som arbetar med detta och där 
hänsyn inte tagits till att t.ex. Brodepån idag 
har betydligt större ytor att städa.

Om det i framtiden planeras personalned-
skärningar från Reneriets sida beror inte 
minst på vad MTR kommer att beställa för 
städtjänster. Men det handlar även om ifall 
städkollegorna tänker hålla ihop eller inte. 
Och bara för att Reneriet i december mer eller 
mindre tvingas fortsätta med dagens scheman 
och bemanning, för att man inte har något 
bättre alternativ, innebär det inte att dagens 
arbetstider, arbetsuppgifter och antal anställda 
är garanterade i all evighet.   

Rainer Andersson 

Städ & Reneriet 
 Ännu återstår många frågor att lösa..

Reneriet svabbar snart våra pendeltåg.
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Pendeltågen transporterar 

Skyddsombuden Informerar:
Södra Station
Efter vissa “missförstånd” och samtal med arbetsledare har vi nu fått dit 
en kyl, flaskvattnet som enligt löften skulle ordnas blev inte av. Nu har 
man dunken som transporteras fram och tillbaka. Vi hoppas att när det 
är dags för ombyggnation på andra sidan att det fungerar bättre.

Citybanan
Huvudskyddsombuden fick följa med ned till Odenplans station och tit-
ta på monitorer och PFA-anläggningen. Vi stängde av en tågdörr för att 
se om PFA dörren skulle hållas stängd eller öppnas, det skötte sig fint. 
Upptäckte också att man inte ser monitorerna inifrån hytten, då måste 
man kliva ut ur hytten och ut på plattformen. På station City hade vi inte 
möjlighet att testa PFA anläggningen, monitorerna sitter fortfarande lite 
för nära PFA anläggningen. Risk för nackspärr? Förhoppningsvis blir det 
fler besök när SL har tagit över anläggningarna i december/januari så vi 
kan testa anläggningarna mer grundligt.

Frontrutevärme
Nu har vi kommit till årstiden då temperaturen kryper neråt på ter-
mometern och det är viktigt att kontrollera att man har värme i frontru-
tan när temperaturen sjunker under +7 grader.

X 60 B
Det är mycket klagomål på att värmen är undermålig på X60 B, det har 
undersökts vad 90 % av felkällorna berott på och det visade sig att när 
munstyckena är avstängda och/eller fläkten är satt på L blir det ingen 
cirkulation av luften och därför obefintlig värme. 
Vi har även ett önskemål att det skrivs rapporter när/om man slår i 
knäna i HVAC-panelen.

X 60
Den sedan länge utlovade uppdateringen  så vi ska kunna se båda 
enheterna i DDU-skärmen är nu testad och klar det ska installeras vecka 
48 enligt uppgift. Att det inte kunnat installeras tidigare beror på kapac-
itetsbrist på Älvsjö bangård.

Skyddsombuden

Nya station Odenplan 
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Notiser

Facklig motdemonstration mot Nazism

Fototävling

E-postadresser

Ta reda på din Pension & Försäkringar
Vi arbetar normalt 40 – 45 år och tjänar 
under dessa år ihop till vår pension. Ar-
betsgivare betalar sin del av pensionen för 
alla anställda om man jobbar hos ar-
betsgivare som har kollektivavtal.  
En liten del av den pensionen (tjänstepen-
sion) kan vi välja själva att investera i olika 
fonder. Som Sekomedlem kan vi erbjuda 

gratis rådgivning i pension och försäkringar 
från Folksam
Seko pendelklubben har ordnat 2 kurser i 
oktober 2016 med experter från Folksam och 
AFA där våra medlemmar har kunnat lära sig 
mer om sin pension och sina försäkringar.

Vi följer nu upp med möjligheter för dig att 
träffa Folksams rådgivare för privata samtal 

gällande din pension. Vårt ursprungliga datum 
den 8 december är redan fullbokat men nya 
datum kommer under januari.
Vi återkommer med mer info när vi bokat in 
nya datum med Folksam.

Pran Malhotra
Pension & Försäkrings ansvarig,

Den 12 november samlade Nordiska Mot-
ståndsrörelsen, en öppet nazistisk organisa-
tion med mycket präglade våldstendenser, 
ett hundratal deltagare för att öppet mar-
schera på våra gator här i Stockholm. 

Flera motdemonstrationer samlades men 
den absolut största var den som samlades 
på Sergels torg under facklig flagg och drog 
mer än 6000 deltagare. 

Det är viktigt att vi inom den fackliga rörelsen 
visar nolltolerans mot nazism och rasism. Inom 
Pendelklubben ser vi med glädje att det är just 
fackföreningsrörelsen tar initiativ till demon-
strationen. 

Vi inom facket måste börja inse att vi är 
medlemmar i en av de största folkrörelserna i 
nutid och vi måste kämpa för vår värdegrund 
och en av de absoluta viktigaste frågorna i 

dagens samhälle likväl såsom när den fackliga 
kampen begav sig i slutet på 1800-talet är allas 
lika värde. 

“Oavsett vem som är dina föräldrar, om du 
är fattig eller rik eller var du är född ska du 
behandlas lika dina medmänniskor!”

Vår klubbtidning är i skrikande behov av nya 
bilder. Därför vänder vi oss till er medlem-
mar att skicka in bilder som är roliga, allvar-
liga, sorgsna, glada och allt där omkring till 
vår fototävling. Bilderna som kommer in 
kommer bli grunden för vårt eget bildbibliotek.

De 12 bästa deltagare kommer att vinna 
något av detta: Fudge i tjusiga lådor, 
resekaffemuggar, sallad-to-go kit och vatten-
flaskor med fruktkolv och ni övriga deltagare 

som inte vinner kommer att få en femmalott 
som tröstpris. Bilderna ska vara mellanstorlek 
runt 20 x 30 (eller omvänt) och på 180 PPI, de 
får mer än gärna ha en anknytning till pendeln 
men inte enbart utan vi är ute efter varierande 
motiv, tänk på vad ni själva skulle vilja se i 
tidningen. 

Förtroendevalda i pendelklubben får gärna 
skicka in bilder men kommer inte vara med 
i tävlingen (de får dock en femmanlott som 

tröstpris!) eftersom det är pendelklubbens 
styrelse som kommer att vara domarna i 
tävlingen.

Tävlingen är öppen fram till den 15:e januari!
Skicka in dina digitala kort till  
seko.pendelklubben@gmail.com. Glöm inte att 
skriva ditt namn och hur vi får tag på dig när 
du lämnar din bild/bilder.

Nu när vi går över till MTR kommer våra 
e-postadresser att sluta gälla, detta gäller 
även för oss i pendelklubben. Fram till 
övergången kommer vi att använda dubbla 
e-postadresser dels vår befintliga ståg  
adress samt vår gmail adress: 

seko.pendelklubben@gmail.com, vilket kom-
mer vara den adress som gäller efter övergången.  
Nya epostadresser till styrelsemedlemmar och 
andra förtroendevalda kommer att meddelas i 
ett separat utskick inför övergången.
 

Extra viktigt är att de medlemmar som går 
över till Reneriet och som vill ha information 
via e-post anmäler in vilken e-postadress de 
har då vi inte vet hur det blir med E-post-
adresser för anställda på Reneriet.

Styrelsen
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I Huvudet på en Ordförande
Då var det dags igen, en karusell utan dess like..

O KR
De Första 6
Månaderna
Gäller ej A-Kassan

Bli medlem 
   i Pendelklubben!

När jag skriver den här krönikan är vi dagar 
ifrån att få en ny arbetsgivare och tro mig när 
jag säger att jag har fått kämpa med den här 
texten. För vad kan jag skriva, vi vet vad vi 
lämnar men vi vet inte riktigt vad vi får..

Problemet med alla dessa upphandlingar
Jag har fått rådet att skriva en positiv text men 
hur jag än försöker kan jag inte uttrycka mig så. 
För vad är det som är egentligen positivt om vi 
tänker efter, vi har blivit upphandlade igen. 

Att MTR som företag ska ta över kan en ha 
många reservationer kring men det är inte det 
som är själva poängen. MTR som vilket företag 
som helst gör detta för att tjäna pengar och 
att skattefinansierad verksamhet ska generera 
vinster till stora utländska företag är en annan 
fråga som jag inte kommer att fördjupa mig i 
här. Vad som stör mig är att varenda gång vi 
blir upphandlade är det vi och våra avtal som 
får betala priset. Det är alltid något som faller 
bort någonting som vi förlorar, fast vi kommer 
att göra samma jobb som vi alltid har gjort 
efter upphandlingen..

Ombudsmännens insats
Våra ombudsmän som förhandlade har ändå 
lyckats ganska väl med inrangeringsavtalet. 
Det blir en övergång av verksamhet, vi som är 
födda innan 1978 kommer att få behålla vår 
tjänstepension i ITP-2 och vi kommer att få 
behålla SL-kortet. Fast det senaste gäller bara 
de som går över till MTR, personalen som går 
över till Reneriet blir tyvärr av med kortet.

Ja, vi ska vara glada att vi får behålla saker som 
vi har förhandlat och kämpat oss till genom att 
sälja andra rättigheter som vi en gång har haft. 
Den fackliga kampen har med dessa sketna 
upphandlingar börjat betyda att vi mest får 
försvara det som vi tidigare har kämpat oss till. 

Och det här är mitt stora problem, varför ska 
vi offra något överhuvudtaget när vi byter 
arbetsgivare? Vi har inte bett om det och vi 
har inte valt det själva. Vi kommer att utföra 
samma jobb den 11 december som vi gjorde 
dagen innan men inte under samma premisser.

Gräset är grönare eller..
Att verksamheter överhuvudtaget ska 
förhandlas kan försvaras med att vi genom att 
konkurrensutsätta företagen får till tightare 
organisationer och effektivare arbetsmetoder 
så att den upphandlande parten får mer för 
pengarna. För den upphandlade parten, arbet-
stagarna, betyder det att färre personer ska 
göra samma jobb och att de ska jobba snab-
bare. Upphandlingar har kommit att betyda att 
företagen konkurrerar med de sämsta avtalen. 
Det finns en tydlig konflikt mellan hur dagens 
system ser ut med att alla verksamheter ska 
vara upphandlingsbara och vad vi i facket har 
kämpat oss till.

Förhandlingar på ojämna villkor
Våra ombudsmän gjorde ändå ett bra jobb 
med tanke på allt som fanns att förlora, när 
det gäller själva avtalet. Men allt står inte 
i avtalet, mycket av det som påverkar vårt 
dagliga arbete är sådant som förhandlas fram 
vid MBL förhandlingar. Skor och uniform, sche-
man, tillsättningar av chefer, övertidskonto 
och semester- och gruppval är några av de 
saker som arbetsgivaren måste förhandla med 
oss innan ett beslut tas (därmed inte sagt att 
arbetsgivaren måste lyssna på oss utan kan 
genom att ta ett arbetsgivarbeslut köra över 
facket). Den här typen av förhandlingar sköter 
vi klubbar som finns inom pendelverksam-
heten själva och det har vi alltid gjort.

När vi sitter och förhandlar fram saker som vi 
dag har som fungerande rutiner och överen-
skommelser känns det som att uppfinna hjulet 
igen. Vi sitter fast i förhandlingar som med 
Stockholmståg har varit färdigförhandlade 
sedan länge.

Vår personal på städsidan har varit tyvärr den 
som förlorat mest när det gäller upphandlin-
gen och det mest kännbara är förstås SL-kortet 
men också portalavtalet som är det som har 
hållit ihop hela pendelverksamheten och som 
gör att vi Pendelklubben kan vara en klubb fast 
vi har haft två olika arbetsgivare.

Ett Ljus i mörkret
Som jag skrev redan av den krönikan är 
det inte lätt att vara positiv när en ser den 
bistra verkligheten vi lever i men det finns 
ljusglimtar, och det är ni! Medlemmarna i 
Pendelklubben.

Ni är vetgiriga och ifrågasätter, ni är kunniga 
och engagerade och ni är närvarande! Om jag 
ska vara ärlig kan ni vara riktigt jobbiga ibland 
när ni jagar oss med krav på svar, och det är ett 
sundhetstecken! Ni ska kräva av oss förtro-
endevalda att levererar det bästa vi kan till er.

Och trots allt som kommer komma med MTR 
är det vi som utför det faktiska arbete varje 
dag ute på pendeltågen. Vi städar, vi säljer 
biljetter, vi informerar och vi ser till att tågen 
rullar, varje dag hela året runt.

Vi måste fortsätta att vara jobbiga, inte främst 
mot varandra utan mot vår arbetsgivare. Vi 
måste ifrågasätta, vara pålästa, vara engag-
erade och närvarande hela tiden så att vi kan 
få igenom våra krav och inte bara hamna i 
försvarssituation.

Vi kommer snart få många nya arbetskam-
rater och det är viktigt att inte bara vi som är 
förtroendevalda utan alla som är medlemmar 
välkomnar och sätter in dem i hur klubben 
arbetar.

Jag avslutar krönikan med samma ord som Joe 
Hill avslutade sitt liv: Sörj inte, organisera er!

Marta Aguirre

Upphandlingskarusellen snurrar vidare.


