Rapport från förhandlingar med Reneriet onsdag 12 april
1. Reneriet meddelade att man får en ny VD den 1 juni. Hon heter Kristina Wessman Hellstadius och
är 44 år. Pendelklubben har ännu inte har träffat henne och vi vet därför inget mer än att
hon kommer från Telia och har haft olika slags chefsjobb. Reneriet har inte förhandlat tillsättningen
av ny VD vilket vi påtalade och ett datum för VD förhandling skall sättas.
2. Pendelklubben klagade på att personalen ännu inte har fått ett journummer som man kan ringa
till om man inte får tag i sin arbetsledare och om det har hänt en olycka, om någon har hotats eller
liknande. Reneriet hade först svårt att förstå vad vi menade och hänvisade till att vi ska ringa 112.
Efter diskussion så förstod de att vi behöver ett nummer som är bemannat så att vi slipper ringa runt
till olika arbetsledare för att få hjälp. MTR kan få tag i Reneriet 24 timmar om dygnet när det handlar
om städning. Då det finns ett journummer att ringa till. Men det finns inget sådant nummer för
personalen.
Pendelklubben föreslog att Reneriet kunde undersöka om personalen kunde ringa till POC på MTR
och lämna ett meddelande till den arbetsledare som har jouren. Reneriet skulle undersöka om det
var möjligt eller om det finns en annan lösning. Vi får återkomma till hur frågan blir löst. Det
är inte acceptabelt att det saknas ett journummer.
3. Pendelklubben frågade Reneriet hur det i år blir med frontrutetvätt, som tidigare har utförts på
Cst under sommarhalvåret. Svaret var att man har diskuterat detta med MTR men ännu inte visste
var och hur detta skulle skötas i sommar.
4. Reneriet och Pendelklubben har tidigare varit överens om att ingen anställd på Reneriet som
arbetar utanför pendeln kommer hit och arbetar utan ett arvodistkontrakt, som garanterar att de
har rätt lön. Och ändå så fortsätter det att komma personal från Finlandsbåtarna som arbetar på
stationerna och som har lägre lön än stationsstädarna. Reneriet försökte på mötet bortförklara detta
men Pendelklubben gjorde klart att vi inte accepterar detta. Det bestämdes därför att en särskild
förhandling mellan Pendelklubben och Reneriet ska hållas och där frågan ska bli klargjord.
Pendelklubben kunde här berätta för Reneriet att det i förra veckan var personal från
Finlandsbåtarna som gjorde rent skrapgallret i Kungsängen och där det slutade med att vatten från
brandslangen forsade från gångbron och ner på spåret med risk för överslag i kontaktledningen.
Frågan blir vilken utbildning denna extrapersonal från Finlandsbåtarna får? Vi kunde även berätta att
stationsstädare klagar på att extrapersonal ibland lämnar sopor i städrummet och inte vet hur
skurmaskinen ska rengöras m.m. Detta innebär extraarbete för våra stationsstädare.
7. Reneriet har utfärdat förstadagsintyg vid sjukskrivning till flera kollegor utan att Pendelklubben i
förväg har blivit informerad om detta. I avtalet står det att beslut om förstadagsintyg ”skall föregås
av information om åtgärden till berörs facklig organisation” och vilket tidigare har påtalats av
Pendelklubben. Vi är nu överens med Reneriet att Reneriet först kommer att kontakta
Pendelklubben innan man har för avsikt att kräva förstadagsintyg av någon medlem i SEKO.
8. Pendelklubben frågade Reneriet hur det blir med den reklamgrupp som man tidigare har planerat
och som var tänk att bara arbeta med att sätta upp reklam i tågen på helgerna. Svaret var att man
inte har lyckats med detta då ingen ville arbeta alla helger. Reneriet vet därför inte hur man ska lösa

detta. Från Pendelklubbens sida framförde vi att en sådan grupp inte bara kan bestå av fyra
personer, som det var tänkt, då det blir för mycket arbete. Vi fick också den uppfattningen att också

Reneriet har förstått att det var för lite med bara fyra personer. Vi återkommer till detta när
Reneriet har något nytt att säga i denna fråga.
9. Pendelklubben har tidigare sagt till Reneriet att det behövs en årsplan för utlägg av FV-dagar i
samband med röda dagar för plockstädarna. Det ska inte meddelas personalen någon vecka innan
t.ex. påskhelgen om man ska arbeta eller inte. Nu lovade Reneriet ännu en gång att man skulle
återkomma med en plan för vilka plockstädare som skulle arbeta eller vara ledig på röda dagar.
10. Reneriet meddelade att sjukskrivningarna har minskat till 7% från att ha legat så högt som 14% i
mars.
11. Lediga tjänster. Flera kollegor har slutat på Reneriet och vilket innebär lediga tjänster.
Pendelklubben ville därför veta hur och när personal rekryteras till dessa tillsvidaretjänster, på vilket
Reneriet svarade att alla lediga tjänster skulle tillsättas. Man sade även att man först skulle fråga om
någon personal ville byta till t.ex. en station där någon hade slutat innan man anställde någon ny.
12. Reneriet meddelade att man tänker anställa en vikarierande arbetsledare som till en början ska
arbeta främst med stationsstäd på Södertäljebenet och plockstädarna i Södertälje, då den ordinarie
arbetsledaren är sjukskriven. Man visste inte om denna vikarierande arbetsledare skulle få en fast
tjänst eller inte men hade tankar om att ha en sådan vikarie som kunde ersätta de arbetsledare som
hade semester.
13. Reneriet meddelade att man tänkte göra tidsstudier på ett antal stationer tillsammans med
skyddsombuden nästa vecka. Preliminärt var det stationerna Skogås, Älvsjö, Solna och Tullinge.
Orsaken till att man vill göra dessa tidsstudier var för att se hur lång tid olika städmoment tar och
undersöka tiden som behövs för att städa vissa stationer. Man gör detta för att undersöka om man
ska ändra på schemat och bemanningen (tiden som behövs för att städa stationerna) och vilket
Reneriet kommer att återkomma till när man är klar med dessa tidsstudier.
Vi önskar er alla en trevlig helg och en Glad Påsk!
Haidar, Semsudin, Rainer och Carolin Evander (ombudsman på SEKO som nu är med på våra
förhandlingar med Reneriet)

