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”Det var en gång ett rike som kallades för 
Pendelland. Invånarna (pendlisarna) i riket 
skötte sina dagliga sysslor utan större klago-
mål och livet gick sin gilla gång. Men en dag 
bestämde de nyckfulla byråkraterna som ingen 
riktigt visste varför de fanns eller vad de gjorde
 att Pendelland skulle få en ny härskare,
Med den nya härskaren skulle livet bli bät-
tre än någonsin. Pendelland skulle få en trafik 
i värdsklass och alla problem skulle lösas på 
nästan magisk väg.Sedan skulle alla pendlisar 
leva lyckliga i alla sina dagar.Pendlisarna som 
vanligtvis var ett skeptiskt släkte skakade på 
huvudet och skrattade. “Åja vi får nu se hur 
det blir med den saken”. 
Men föga anade våra pendlisar hur mycket livet 
i Pendelland skulle förändras och sjunka ned i 
den ljupaste kyla & frost.Pendlisarna var oly-
cklika men kämpade vidare i den bitande vinden.
Detta nummer av Pendelbladet är tillägnat de 
pendlisar som oförtrutet kämpar vidare i väntan 
på ljusare tider ”

Pendeln 5 månader senare..

Fotograf Jojje vinnare av Pendelklubbens fototävling.

En vintersaga:
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Gemensamt medlemsmöte
100 dagar med MTR Reneriet och Emtrain

Gemensamt medlemsmöte för sekoklubbarna

På initiativ från Pendelklubben hölls den 31 
mars ett gemensamt medlemsmöte med de 
tre SEKO-klubbarna på pendeln. Inbjuden var 
även tunnelbaneklubbens ordförande Yannis 
Konstantis. Veckan innan hade de första 100 
dagarna med MTR & co passerat och det fanns 
anledning att summera vad som hitintills hade 
hänt. 

Mötet hölls i ABF-huset på Sveavägen och trots 
att tidpunkten inte var den bästa tänkbara, en 
fredagskväll, hade drygt 50 kollegor kommit 
för att ta del av skilda erfarenheter från de 
olika yrkesgrupperna på pendeln. De tre tim-
marna som fanns till förfogande räckte inte till 
då det fanns åtskilligt att förmedla kollegorna 
emellan. 

Besök från tunnelbanan
Yannis Konstantis från tunnelbanan inledde 
mötet och kunde berätta om SEKO klubb 111:s 
erfarenheter av MTR, både vid förhandlings-
bordet och i det vardagliga arbetet. Många på 
mötet nickade igenkännande åt en del av hans 
exempel på MTR:s strävan att dumpa arbets-

villkoren och vända och vrida på varje bokstav 
i avtalet för att försöka hitta kryphål och nya 
tolkningar av tidigare överenskommelser. Vad 
han bland annat befarade var att företaget 
hade planer på att använda anställda på tun-
nelbanan, som har lägre lön än oss på pen-
deln, till arbetsuppgifter inom pendeltrafiken 
och på så sätt försöka komma billigare undan.

MTR vid och utanför förhandlingsbordet
Att MTR pendelns magplask på IT-området re-
sulterade i ett och annat gemensamt skratt på 
mötet var kanske ingen överraskning. Mindre 
roat var mötet av de fackliga erfarenheterna 
av MTR vid förhandlingsbordet, där fyra olika 
fackförbund kan lämna en mbl med samma an-
teckningar om vad som sagts på förhandlingen 
men vid nästa möte få höra från representan-
ter för MTR säga att “det har vi inte sagt”. 

Bland de röster som restes på mötet fanns 
sådant som att man som anställd på MTR 
förväntas göra så mycket på sin fritid, oavsett 
om det handlar om klädhämtning, e-learning, 
återkommande uppdateringar av läsplattan 
eller annat. Inställningen bland de församlade 
var däremot att man på inte tänkte åka till 

Tiden är relativ slog Albert Einstein fast 
och kunde bevisa det vetenskapligt. 
Den typen av vetenskap övergår min 
tankeförmåga men att tiden är relativt 
behöver jag inte vara ett geni för att 
förstå. 5 minuter kan vara en droppe i 
havet när väckarklockan ringer och man 
är så trött att man inte vet vart man ska 
ta vägen, 5 min kan vara en hel evighet 
när en resenär ”är snäll” och håller upp 
en dörr under högtrafik för att en efter-
släntrare ska komma med så att dörren 
går sönder.

Pengar är också relativt, som vi har 
gått igenom tidigare i tidningen så är 
vi mitt inne i ett avtalsrörelse där vi ska 
bestämma våra löner och villkor för de 
kommande åren. 

Årets viktigaste krav är att en låglöne-

satsning där Seko kräver att alla som 
tjänar 24 000 eller mindre ska prioriteras 
och generera lika mycket som de tjänade 
24 000 kr. Det här är viktigt för precis 
som de där 5 minuterna inte är så mycket 
en trött torsdagsmorgon i sängen men en 
ocean av tid en hektiskt måndagsmorgon 
på Sst med en trasig dörr, kan några hun-

dralappar extra betyda väldigt mycket för 
den som tjänar 22 000 innan skatt.

För mig betyder facket solidaritet med 
varandra och att stå upp för de svagaste. 
När någon medlem talar om för mig 
att dens medlemskap inte spelar någon 
större roll, att avtalen och löneförhöjn-

ingar gäller för alla anställda så är 
det förvisso sant men anledningen att 
facket kan driva igenom krav är just våra 
medlemmar och hur engagerade de är. 

Om vi ska driva igenom våra krav måste 
vi vara många och beredda att ta strid 
för oss själva, och inte bara när det är 
en avtalsrörelse och hot om strejk utan 
bästa sättet att få igenom en bra arbets-
plats med schyssta villkor är att visa 
arbetsgivaren att vi är många och att vi 
står enade.

Tiden kommer alltid att vara relativ, vi 
kan tyvärr inte göra så att de där fem 
minuterna torsdagsmorgonen ska kän-

nas längre men vi kan kämpa för att 
pengarna blir mindre relativa för våra 
medlemmar.
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Gemensamt medlemsmöte

Blåsut på sin fritid för att hämta kläder, eller på 
annat sätt utföra sådant som ska ske på betald 
arbetstid. I sammanhanget var det även flera 
som ifrågasatte varför vissa kollegor försöker 
få ihop så många gnetpass som möjligt, utan 
att reflektera över att vi är utsatta för hot om 
försämrade arbetsvillkor.

Erfarenheter från Seko lok
Från förarna konstaterades det att många kol-
legor har sagt upp sig och sökt andra arbeten. 
Om fler försvinner blir det i slutändan problem 
med att upprätthålla den trafik som MTR har 
lovat SL. Däremot var lokförarklubbens fackliga 
representanter inte fullt så pessimistiska vad 
det gällde att hålla ihop sitt avtal och var inte 
villiga att lämna ifrån sig något utan att klub-
bens medlemmar var överens om tagen. 

Hur har det fungerat på Reneriet?
Från städarna på Reneriet rapporterades det 
om hur personal från bland annat Finlands-
båtarna skickats till pendeln för att lösa det 
Reneriet hitintills inte har klarat av att utföra 
vad det gällde städning och kvalitet. Trots att 
man tog över samtliga ca 200 städare, vilket 
var betydligt fler än de man hade räknat 
med i sitt anbud, räcker ändå inte alla dessa 
till för att få verksamheten att gå runt. Extra 
upprörande var enligt många det faktum att 
den extrapersonal som skickas till pendeln 
många gånger har arbetstillstånd men inte 
uppehållstillstånd, vilket innebär att de inte 
våga klaga på arbetsvillkoren då de inte bara 
riskerar bli av med arbetet utan även kastas ut 
från landet.

- Det är modernt slaveri,  som en av deltagarna 
på mötet uttryckte det.

I övrigt var det som berättades från städsidan 
mer eller mindre fyllt av exempel på kaotiska 
arbetsförhållanden, en ickefungerande ar-
betsgivarorganisation och där man vid förhan-
dlingsbordet möts av en såväl oförstående 
som i avtalsmässiga sammanhang okunnig 
företagsledning. Hur MTR utifrån dessa 
förutsättningar har tänkt att få städningen av 
stationer och pendeltåg att fungera på en nivå 
som krävs för att kunna ståta med världens 
bästa pendeltågstrafik var för många på mötet 
en obegriplig ekvation.

Många problem på Emtrain
Från reparatörer på mötet rapporterades det 
om försök från arbetsgivarhåll att ändra, d.v.s. 
försämra, i scheman men vilket man ännu inte 
lyckats med. Därtill hade flera reparatörer fått 
helt felaktiga löner, som mest 13.000 för lite, 
vilket fackklubben fått en hel del arbete med 
då Emtrain släpat efter med löneskulder i flera  
månader. 

Vad det gällde reparationer av tågen fick vi 
från verkstadssidan ta del av IT-problem också 
där. B.l.a. resulterade det i att ett tåg som 
rullar in i depån uppdagas i datasystemet vara 
i behov av reparationer först tre-fyra tim-
mar senare, vilket försvårar möjligheterna att 
komma ikapp ett växande antal fordon med 
vad som i slutändan kan bli stoppade skador.

Stockholm Södra 
Från stationsvärdarnas sida var det främst 

kollegorna på Sst som hördes på mötet då 
man här har arbetat under skandalösa förhål-
landen under åtta månader i samband ned att 
stationen har byggt om. 
En spärrexpedition stor som en hundkoja där 
det inte går att andas i mer än tio minuter, 
som en av kollegorna beskrev det. 

Toaletten har legat 350 meter bort och vilket 
gjort det svårt att hinna ned ett toabesök på 
sitt 20 minuter korta måltidsuppehåll. Man 
bygger, borrar och sågar och ljudnivån är klart 
över acceptabla nivåer, vilket arbetsgivaren har 
tyckt att man kan lösa med hörselskydd som 
ska användas när stationsvärden försöker höra 
vad resenärerna säger då de vill ha hjälp med 
sin resa. 

Skyddsombuden fick här höra en hel del 
kritik för att man inte tagit problemen på 
större allvar och vilket fick klubbens nyvalda 
huvudskyddsombud att på stående fot lova ett 
personligt besök på Sst inom kort. 

Tre timmar går fort när det finns mycket att 
säga och en hel del hann därför heller inte bli 
sagt, vilket var synd. Men trots bristen på tid 
kom ändå många viktiga sakfrågor fram och 
vilket ökade insikten om att vi är många som 
har både likartade och skilda problem som 
uppstått efter den 11 december. De första 100 
dagarna med de nya entreprenörerna var sam-

manfattningsvis tyvärr inget som mötet gav 
beröm åt.

Rainer Andersson 

På podiet: Kalle från verkstadsklubben, Marta Aguirre och Rainer Andersson
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“Code of Conduct”
Sunda värderingar eller sektliknande indoktrinering?

Ett diskussionsinlägg:

Vilken är vår uppförandekod?
Vi anställda på MTR har tilldelats en upp-

förandekod (Code of coduct) vilken sägs skapa 
en ”sund kultur inom MTR”. Vi uppmanas 
att noga ta del av innehållet då målet är att 
”bygga en företagskultur vi kan vara stolta 
över”. Jag tror inte att jag är ensam om att 
vara av en annan uppfattning då uppförande-

koden bl.a. bygger på angiveri, kontroll, hot 
och ett sektliknande tankesätt.

MTR:s Sverigechef Peter Viinapuu introducerar 
uppförandekoden med uppmaningen att vi ska 
diskutera den kollegor emellan och det finns 
all anledning att följa det rådet. I den andan 
är också detta diskussionsinlägg skrivet, med 
förhoppningen att få igång en dialog kring vad 
uppförandekoden i praktiken säger oss. Här 
talas om en ”sund kultur” och att ”våra värder-
ingar bygger på vår gemensamma kultur”. Men 
vilka gemensamma värderingar har vi uppifrån 
och ner inom företaget? Och vad är en sund 
respektive osund kultur? Ja, det lär vi ha olika 
uppfattningar om beroende på vad det är vi 
syftar på.

Rent hypotetiskt, som ett antagande, skulle 
man t.ex. kunna påstå att många av oss mis-
stänker att pendelupphandlingen inte gick rätt 
till. Vi har en beryktad resa till Hong Kong där 
SL:s VD fastnade i taxfreeshoppen med stöld-
gods i fickan och vi är många som har funderat 
över på vad sätt hans avvikelse från gängse 
upphandlingsbeteende hade med slutresul-
tatet att göra. Vi har i Pendelbladet även tagit 
del av uppgifter om korruption inom SL och att 
MTR erbjuder en lösning på framtida kollek-
tivtrafiksatsningar som lär kostar skattebeta-
larna miljarder om de förverkligas. Vad som är 

sunt respektive osunt i allt detta kan självklart 
diskuteras.

Men det senare är inget som vi ska ifrågasätta, 
enligt MTR:s uppförandekod. Du är som 
anställd ”delaktig i varumärkesbyggandet och 
ambassadör för MTR och de värderingar vi står 
för både när du är på arbetet och som privat-
person.” Du ska dela visionen om att MTR ska 
bli ett ”ledande globalt företag” och hyser du 
andra åsikter bör du tänka om. Som anställd 
på MTR ”har du ansvar för att upprätthålla 
och skydda MTR:s anseende, trovärdighet 
och rykte”. Vidare får den information som du 
förmedlar till andra ”inte misskreditera MTR”.

Låt mig exemplifiera problematiken med det 
faktum att SEKO Pendelklubbens ställningsta-
gande är att kollektivtafik ska bedrivas i offen-
tlig regi, utan vinstintresse. Detta krav har våra 
årsmöten ställt sig bakom sedan drygt 15 år. Är 
det förenligt med MTR:s Code of conduct? Nej. 
Här måste Pendelklubben antingen tänka om 
eller hävda rätten att hysa en avvikande åsikt. 
Precis som Du måste ställa dig frågan om Du 
som privatperson, d.v.s. även på din fritid, har 
en skyldighet att verka för MTR:s varumärkes-
byggande?

Om du får syn på ett gäng kollegor som i 
protest mot privatiseringen av pendeln delar 
ut flygblad på torget ska du skyndsamt rap-
portera detta: ”Om du ser eller hör något 
som riskerar att skada MTR:s anseende ska du 
anmäla detta snarast”.  Ändå råder ett tydligt 
glapp mellan MTR:s uppförandekod och vad 
som tycks vara fakta på vår arbetsplats. Om vi 
beaktar medarbetarundersökningen så är hela 
56% av oss anställda kritiska till att rekommen-
dera en vän till att börja arbeta på MTR medan 
18% är tveksamma till detta. Bara 26% får 

benämningen ”ambassadörer” av MTR i detta 
avseende. 

I sagan om Kejsarens nya kläder är det en liten 
pojke som bryter förtrollningen och får alla att 
skratta. Innan dess har ingen vågat säga det 
alla redan har sett. Att kejsaren är naken. 

Då jag själv brukar läsa sagor för mina 
barnbarn kan jag inte annat än konstatera att 
MTR:s Code of conduct bygger på hot, över-
vakning, kontroll och angiveri.

Hot: ”Överträdelser mot uppförandekoden kan 
resultera i diciplinära åtgärder.”  

Övervakning och kontroll: ”Du har en skyl-
dighet att i alla lägen anmäla misstanke om 
överträdelser […] som inte är förenliga med 
våra värderingar.” ”Var uppmärksam om du 
hör något på vår arbetsplats som är olämpligt 
och rapportera detta till din chef.” 

Angiveri: ”Om du får kännedom om över-
trädelse mot MTR:s uppförandekod har du 
enligt den lojalitetsplikt som följer på anställ-
ningsavtalet en skyldighet att anmäla detta 
omedelbart. ” ”Vi kommer inte att genomföra 
sanktioner i någon form mot en medarbe-
tare som på ett ansvarsfullt sätt och i god tro 
informerar personer i ansvarig ställning om en 
överträdelse av uppförandekoden eller tillämp-
liga lagar. Din anmälan kommer att hanteras 
konfidentiellt.” 

Att din anmälan av kollegan som inte delar 
MTR:s värderingar om vad som är ”sund 
kultur” hanteras konfidentiellt innebär att du 
inte behöver stå till svars inför den som du har 
anmält. Konfidentiellt innebär anonymt och 
kollegan kan inte försvara sig gentemot an-
klagelsen, vilket är metoder som Stasi använde 
i DDR och som tillämpas inom sekter som vill 

Ordförande Mao
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Lojalitetsparagrafen
I vårt avtal finns en paragraf som anger 
allmänna åligganden, den så kallade ”lo-
jalitetsparagrafen”, vilket förmodligen är 
den som MTR hänvisar till i Code of Conduct 
när man talar om vårt anställningsavtal. 
Texten som helhet lyder:

Anställningsförhållandet ska grunda sig på 
ömsesidig lojalitet och förtroende. Arbetsta-
garen ska ta tillvara och främja arbetsgiva-
rens intressen samt iaktta diskretion såväl 
inåt som utåt i företagets angelägenheter.

Vad är då arbetsgivarens intressen? Ja, 
det är ett vitt begrepp. Det handlar om 
allt från säkerhet, tåg i tid och intäkter till 
bra PR och i MTR:s fall även strävan mot 
att bli ett ”ledande globalt företag” inom 
transportbranschen. Det ligger även i MTR:s 
intresse att järnvägen och kollektivtrafiken 
är avreglerad och läggs ut på entreprenad, 

vilket är en förutsättning för expansion. 
Men om man då, likt Pendelklubben, anser 
att kollektivtrafiken ska skötas i offentlig regi 
utan vinstintressen så uppstår frågan om det 
kan anses vara en intressekonflikt eller en 
lojalitetskonflikt? På Citypendeln och Stock-
holmståg fanns samma intressekonflikt med 
vår fackklubb, men vilket aldrig hävdades 
vara en lojalitetskonflikt från arbetsgivarens 
sida. Vi strävade mot olika mål men var för 
den skull inte oense om att gemensamt göra 
vårt bästa för att trafiken skulle rulla så bra 
som möjligt.

Men när nu MTR så att säga vidgar lojalitets-
begreppet blir ju frågan vad det kommer 
att sluta i? Kan man som anställd fortsätta 
att hysa åsikten att privatisering av kollek-
tivtrafiken är hyckleri och stöld av samhällig 
egendom, eller är det inte längre förenligt 
med en anställning på pendeln?

uppnå absolut lydnad.    

Anställningsavtalet
Låt mig påminna om att inget i vårt anställn-
ingsavtal (som vi heller ännu inte skrivit på) 
ger oss skyldighet att ange kollegor som hyser 
avvikande åsikter gällande  t.ex. MTR:s vision 
om att bli ett ”ledande globalt företag”. Vi 
vet alla vad som gäller när det handlar om 
rapportering om alkohol, droger, trakasserier, 
bristande säkerhet m.m. Men att därtill hävda 
att vi har skyldighet att rapportera kollegor 
som inte vill ta ”ansvar för att upprätthålla 
och skydda MTR:s anseende, trovärdighet och 
rykte” är en annan sak.

I vårt kollektivavtal finns en paragraf som 
anger allmänna åligganden och vilket förmod-
ligen är det MTR hänvisar till. Texten i avtalet 
lyder: Anställningsförhållandet ska grunda sig 
på ömsesidig lojalitet och förtroende. Arbet-
stagaren ska ta tillvara och främja arbetsgiva-
rens intressen samt iakta diskretion såväl inåt 
som utåt i företagets angelägenheter.

Vad är då arbetsgivarens intressen? Ja, det 
är ett vitt begrepp. Det handlar om allt från 
säkerhet, tåg i tid, bra PR och i MTR:s fall 
även strävan mot att bli ett ”ledande globalt 
företag”. Det ligger därmed i MTR:s intresse att 
järnvägen och kollektivtrafiken är avreglerad 
och läggs ut på privat entreprenad, vilket är en 
förutsättning för expansion.

Men om man då, likt Pendelklubben, anser att 
kollektivtrafik ska skötas i offentlig regi utan 
vinstrintresse så uppstår frågan om det anses 
vara en intressekonflikt eller en lojalitet-
skonflikt? På Citypendeln och Stockholmståg 
fanns samma intressekonflikt men vilket 
aldrig påstods vara en lojalitetskonflikt från 
arbetsgivarens sida. Vi strävade mot olika mål i 

frågan om privat eller offentlig regi men var för 
den skull inte oense om att trafiken här och nu 
skulle rulla så bra som möjligt.

Men när nu MTR ensidigt vidgar lojalitetsbe-
greppet blir ju frågan vad det hela slutar i? Kan 
jag som anställd hysa åsikten att privatiser-
ing av kollektivtrafiken är hyckleri och stöld 
av samhällig egendom, eller är det numera 
oförenligt med min anställning? Ja, vad säger 
oss egentligen Code of conduct mer än att 
den uppmuntrar till ”en öppen och konstruktiv 
dialog som bygger på intigritet, ärlighet och 
transparens”? Det senare har jag i vart fall haft 
för avsikt att ge prov på i detta diskussionsin-
lägg och det ska bli intressant att få höra Din 

och andra kollegors åsikter om detta.

Om vi inte reagerar på angiveri och rädslan 
som sprider sig på vår arbetsplats kommer vi 
snart upptäcka att kollegorna tystnar en efter 
en. Några säger upp sig medan andra anpassar 
sig inför hoten om diciplinära åtgärder. Är det 
så vi vill ha det? Eller ska vi hålla ihop och lova 
varandra, att utsätts kollegor för repressalier 
och diciplinära åtgärder för ”överträdelse av 
uppförandekoden” så samlas vi till möte och 
fattar beslut om åtgärder i enlighet med vår 
egen uppförandekod? 
Se där! Förtrollningen är bruten och kejsaren 
är som vi alla ser helt naken.
Rainer Andersson
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Som de flesta av våra medlemmar uppmärk-

sammat så har en hel del saker förändrats till 
det sämre under de fem månader MTR varit 
huvudman för pendeltågsverksamheten. Det 
gäller både i vardagen när vi ska utföra vårt 
arbete och i de attityder MTR visar upp mot 
oss anställda i stort som i smått. 

Hur kunde det bli så här? MTR var ju tydliga 
med att förändringarna för oss som utför 
produktionen knappt skulle märkas när de 
tog över verksamheten. Efter trafikstarten 
i december så visade det sig att det i verk-
ligheten blev på ett helt annat sätt. Det här 
är mina personliga reflektioner som facklig 
t förtroendevald i SEKO Pendelklubben över 
förhandlingsläget mot MTR.

Motparter
Att fack och arbetsgivare är motparter som 
företräder olika intressen är en självklarhet. 
Men det hindrar inte att förhandlingar kan 
föras i en respektfull anda där man med-
veten om sina olika roller och försöker hitta 
konstruktiva lösningar som är acceptabla för 
båda parter. Vanligtvis inser en arbetsgivare 
att en alltför missnöjd personal inte är bra för 
verksamheten och i förlängningen kan påverka 
de vinster negativt som entreprenören förvän-
tas plocka hem.  Men MTR är ingen ”vanlig” 
arbetsgivare. 

Tillbakablick
Att en arbetsgivare försöker försämra eller 
dumpa våra arbetsvillkor har hänt tidigare. 
Vi som var med minns den första tiden med 
Citypendeln (Cip) när deras VD Peter Hydén 
ville vända upp och ner på alla det som gällt 
under de dryga trettio år som SJ var huvudman 
för pendeltågsverksamheten När Cip tog över 
verksamheten i januari 2000 fanns inga lokala 
kollektivavtal och förhandlingarna mellan 
fack och arbetsgivare hade brutit samman. 

MTR och de små stegens tyranni. 
  Vad är det egentligen som händer på vår arbetsplats?

Pendeltrafiken lamslogs eftersom personalen 
inte accepterade att få sina villkor dumpade 
och efter några veckor fick VD:n sparken och 
hela ledningen byttes ut. Förhandlingar inled-
des och Cip tvingades acceptera många av de 
villkor som krävdes från fack och anställda. 

Självklart var det inte de fackliga organisa-
tionerna som fick Cip att krypa till korset. Det 
var istället insikten om att de anställda inte 
accepterade vad som helst. En lärdom som är 
viktig att ta med sig idag. Enighet är styrka och 
tack vare att vi höll ihop den gången så lyck-
ades vi på många sätt förbättra våra arbets-
villkor och förhandlingsklimatet var sedan bra 
under sex åren med Cip något ingen kunde ha 
anat vid trafikstarten 2000.

När Stockholmståg (Ståg) sen tog över 
verksamheten 2006 var det annorlunda. Ståg 
övertog de befintliga kollektivavtalen och de 
kom även in nya skrivningar som var till fördel 
för oss anställda. Efter något år lyckades vi 
också nå ett avtal om tjänstledighetsdagar för 
all personal (STÅG-dagarna), löneutvecklingen 
var god och vid flera tillfällen översteg lönepot-
terna det som förhandlats fram centralt. Ståg 
hade helt enkelt lärt sig läxan från Cips överta-
gande av verksamheten 2000. 

ISS som tog över stations och städverksamhet 
var en hårdare nöt att knäcka men även här 
förbättrades skrivningar i kollektivavtalen 
och löneutvecklingen följde den hos STÅG på 
stationssidan. 

De tvister som uppstod under de här åren 
löstes vanligen genom kompromisser som var 
acceptabla både för fack och för arbetsgivare. 
Stämningen runt förhandlingsbordet var 
oftast bra, det fanns ett mått av tillit på det 
sättet att man oftast kunde lita på en muntlig 
överenskommelse och det förekom aldrig 
man försökte lura motparten med ”listiga” 

protokollskrivningar och liknande. 

MTR tar över
Efter snart ett år av förhandlingar med MTR 
står det klart att läget nu är helt annat. Stäm-
ningen vid förhandlingsbordet är inte sällan 
genuint otrevlig och MTR tar alla chanser 
de kan för att köra över de fackliga organisa-
tionerna och deras medlemmar genom att 
omtolka våra kollektivavtal och ifrågasätta 
de arbetsvillkor vi hade på Stockholmståg. 
Konkreta exempel på det här hittar ni i våra 
medlemsutskick och troligen har vi ännu bara 
sett toppen på isberget i den här frågan. 

Tvister
Trots att MTR suttit vid rodret i mindre än 
sex månader så har det redan kallats till flera 
tvisteförhandlingar om rena avtalsbrott från 
arbetsgivarens sida. Det är förvisso en del av 
förhandlingssystemet men jag tror att antalet 
tvisteförhandlingar vi hade med Stockholmståg 
kan räknas på den ena handens fingrar under 
tio års tid. En tvist innebär oftast att antingen 
fack eller arbetsgivare får rätt i sak men löser 
sällan motsättningen i sak. För de anställda 
som får sina arbetsvillkor dumpade innebär 
det ingen skillnad om arbetsgivare ”fått rätt” i 
en tvisteförhandling eller inte. 

Problemet är också att en arbetsgivare ofta 
”vinner” en tvist om den hamnar på cen-
tral nivå eller hamnar hos arbetsdomstolen 
och även om de ”förlorar” en tvist så är de 
skadestånd de får betala löjligt små i sam-
manhanget. Det finns åtskilliga oseriösa ar-
betsgivare som väljer att ta dessa skadestånd 
eftersom det ofta kan vara en billigare lösning 
än att t.ex. göra något åt arbetsmiljöproblem 
på en arbetsplats. 

Misstro vid förhandlingsbordet
Flertalet av MTR:s förhandlare är absolut 
professionella men de bemöter ofta oss lokala 

Vad har vi fått för arbetsgivare?
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fackliga företrädare på ett sådant sätt att det 
skapar misstro. Muntliga överenskommelser 
känns inte längre tillförlitliga på samma sätt 
som tidigare och de protokoll som presen-
teras för oss innehåller ofta sådant som inte 
avspeglar den förhandling som hållits. På sikt 
är det här inte hållbart.

Som arbetsgivare påminner MTR inte så lite 
om Citypendeln innan Petter Hydéns fall. 
Skillnaden är att vi denna gång har hyfsat 
bra lokala kollektivavtal i botten och starkare 
fackliga organisationer som åtminstone gör 
att takten i de radikala förändringar som MTR 
troligen planerar bromsas upp. Men det är 
självklart illa eftersom fackets uppgift är, eller 
borde vara, att förbättra arbetsvillkoren och 
inte bara försvara det som hittills uppnåtts. 

Framtiden
En arbetsgivare som väljer att köra över 
facken har goda möjligheter att göra så i 
många frågor. I medbestämmandelagen (MBL) 
framgår tydligt att det är arbetsgivaren som 
leder och fördelar arbetet. En MBL avslutas 
också med att arbetsgivaren tar ett beslut och 
de kan då välja att ta till sig av fackliga syn-
punkter eller inte. Det enda som åtminstone 
delvis skyddar oss anställda är kollektivavtalen 
som en arbetsgivare inte kan nonchalera helt 
och hållet.

Men lärdomen från Citypendelns övertagande 
visar att det inte går för en arbetsgivare att 
agera så att man får hela sin personal emot 
sig. Läget kan se mörkt ut på Pendeln nu men 
håller vi ihop och agerar i enighet så kommer 
vi att klara detta också. 
Det är ju faktiskt vi, personalen, som ÄR pen-

deltågsverksamheten. Företagen som vinner 
kontrakten vid en upphandling är bara tillfäl-
liga gäster som dessutom bjudit in sig själva. 
De kommer och de går!  Olof Fryklöf

Reneriet - ett skep utan kapten..
Bristande organisation bakom problemen.

Varför har det blivit så illa med Reneriet?
Reneriet trodde att de kunde driva verksam-
heten med 120-130 personer som till största 
delen skulle vara timanställda, såsom de driver 
sin verksamhet på andra ställen. Att det rörde 
sig om verksamhetsövergång eller hur mycket 
jobb de tagit på sig hade de ingen aning om.

SolReneriet har heller aldrig haft kontakt med 
en facklig klubb tidigare,  de har alltid förhand-
lat med ombudsmän, vilket inte är samma sak  
som att förhandla med människor som kan 
verksamheten och som alltid är närvarande.

Besvikelse hos personalen
De anställda på företaget har inte varit nöjda 
med hur varken verksamheten har skötts eller 
det bemötande de fått av sina chefer.
Personalen känner sig lurade på SL kortet och 
att sjukförmånerna i avtalet har försvunnit. 
SolReneriets inställning har alltid varit att vi 
kan sälja någonting i avtalet mot kortet men 
det har inte vi kunnat gå med på.

Samtalstonen mellan Pendelklubben och 
ledningen på SolReneriet har varit ansträngd 
vilket har resulterat att den högsta lednin-
gen inte längre sitter på MBL förhandlingar. 
Detta leder till haltande förhandlingar då den 
beslutande parten måste tillfrågas för att vid 
ett senare tillfälle återkomma till oss.

Katastrofala brister i organisationen
De problem vi framförallt ser har att göra med 
hur arbetet arbetsleds och att mycket av arbe-
tet är dåligt planerat. 

När det gäller organisationen hävdar SolRe-
neret att ingenting i arbetet har förändrats och 
därför gäller fortfarande de gamla scheman; 
men samtidigt ska det städas annorlunda och 
nya arbetsuppgifter har lagts på. Många av de 
anställda upplever att arbetet har blivit betyd-
ligt mer stressigt och situationen ohållbar. 

Personalen i stort känner att det inte är någon 
i organisationen som lyssnar på deras problem. 
Man har även brist på arbetsledare personal-
planerare och chefer i organisationen.

Pendelklubben representeras på förhandlin-
gar av Rainer Andersson och två anställda på 
Solreneriet, en som representerar stationsstäd 
och en som representerar depåerna. Vi har 
också bjudit in Carolin Evander som är den 
lokala ombudsmannen på Seko för att hjälpa 
till att överbygga de problem som vi har haft 
med företaget.

Vad kan Pendelklubben göra?
Pendelklubben har varit aktiv i verksamheten 
i 10 år och vi vet vilka problem som finns och 
vi tror oss veta lösningarna på många av de 
problem som Reneriet handskas med just nu.
Men Reneriet måste då sätta sig och på allvar 
förhandla om SL kort samt bli bättre på att 
kommunicera med personalen.

Ny klubb eller kvarstå i Pendelklubben?
Vi har alltid utgått ifrån att pendelverksam-
heten är en sammanhängande verksamhet 
med en klubb. I och med att portalavtalet som 
vi hade innan övergången har gått i graven har 
det inte varit möjligt längre. I och med de nya 
stadgarna som togs på kongressen finns det nu 
åter möjlighet att kvarstå som en klubb. 

Från Pendelklubben anser vi att det är våra 
medlemmar som måste bestämma om de vill 
bli representerade av pendelklubben eller av 
en SolReneriet klubb som då skulle represen-

tera pendeln, tunnelbanedepåerna och städ på 
Arlandaexpress. 

När det gäller Reneriet som företag måste de 
bli mer lyhörda sin personal och sätta sig vid 
förhandlingsbordet med oss om de på riktigt 
vill komma underfund med de stora problem 
de har.  Förhandlingsdelegationen



Pendelbladet Maj 2017

Styrelsen 2017
Pran Malhotra: / pendeln.pran.malhotra@gmail.com / 072-980 2861  

Claudia Diaz Diaz:  / pendeln.claudia.diazdiaz@gmail.com / 072-980 3619 

Cecilia Sköld: / pendeln.cecilia.skold@gmail.com / 072-980 2869  

Soraya Restrepo: / pendeln.soraya.restrepo@gmail.com / 072-980 2803 

Felipe Lazo:  / pendeln.felipe.lazo@gmail.com / 072-980 2733   

Ellington Gordon: / pendeln.ellington.gordon@gmail.com / 072-569 9501 

Saknas på bilden: Rainer Andersson: / pendeln.rainer.andersson@gmail.com / 072-980 3146
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  Fredrik Holmqvist: / pendeln.fredrik.holmqvist@gmail.com / 072-980 3612

Claudia Diaz Diaz:  / pendeln.claudia.diazdiaz@gmail.com / 072-980 3619 Stefan Pagliarini: / pendeln.stefan.pagliarini@gmail.com / 072-980 3318

  Marta Aguirre: / pendeln.marta.aguirre@gmail.com / 072-980 3203

 Olof Fryklöf:  / pendeln.olof.fryklof@gmail.com / 072-980 3154

   Natalia Espinoza: / pendeln.natalia.espinoza@gmail.com / 072-980 3533

Ellington Gordon: / pendeln.ellington.gordon@gmail.com / 072-569 9501 Mats Liljegren: / pendeln.mats.liljegren@gmail.com / 072-980 2892 

Rainer Andersson: / pendeln.rainer.andersson@gmail.com / 072-980 3146

Från årets planerinskonferens på syninge kursgård
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“Jag var borta ett par månader under 
själva övergången, men märkte gan-
ska snabbt att det var rörigt. Många 
hade haft problem med rapporter och 
inloggningar till olika system.” 
Tågvärd

“Tydligen är jag uttråkad trots att jag 
under många knappt haft en sjukdag 
och alltid gjort mitt bästa på jobbet. “
Tågvärd

“Det börjar funka bättre nu 
men fortfarande problem: 
Hotline medarbetarna är inte 
kunniga och när man ringer 
för hjälp skickas man runt 
mellan hotline, servicecenter 
och poc.”
Stationsvärd

“Det har gått mycket dåligt. Deras 
hårda regler förstör bara. Oroligt med 
toalett regler det är inte alltid man 
kan vänta på en kollega. Utbildningen 
i kassasystem var till 70 % meningslös”
Stationsvärd

“Det är alltid något fel i stationen och 
det tar lång tid innan saker blir åtgär-
dade både från SLs och MTRs sida. 
Stationsdatorer saknas – krångligt 
och sämre service. Ingen återkoppling 
vid avvikelserapporter.”
Stationsvärd

“Olika nummer att ringa vid olika fel 
t.ex. ett till hissen och ett till rulltrap-
pan. Man kan inte fylla kassan med 
1200 kr den tar inte emot. Man får 
lämna pengar till kollegor. Får inte 
lämna luckan inte ens rondera. 

Jag känner att MTR har förlamat sta-
tionsvärden, man kände sin station 
men nu gör man inte det. “
Stationsvärd

“Ett stressmoment att lämna avikelser-
apport vid toalettbesök, det funkar inte 
super med måltidsavlösningen. Vi får inte 
längre någon störningsinformation att ge 
kunder. Mindre plankning nu med mobila 
värdar. Gillar att man slipper rondering.”
Stationsvärd

“Dålig info om nya rutiner från MTR 
har fortfarande inte träffat chefer men 
känner mig ändå övervakad. När jag 
behöver information vet ja inte vem jag 
ska ringa till. GC säger att det är facket 
som måste förhandla om nya rutiner.”
Stationsvärd

“Besviken att ingen från Reneriet 
kommer och presenterar sig. Skub-
bare behöver inte anmäla sig på 
plats fast vi ordinarie måste det.” 
Städare

“Vi är alltid för få på skiftet och 
tågen rullar ofta ut ostädade. Vi gör 
vårt bästa men hinner inte med.”
Städare

Kommentar från Redaktörn
Från redaktionens sida tycker vi att det är viktig att våra medlemmars får ge sin 
röst om sin arbetssituation. Vi har därför intervjuat ett stort antal medarbetare. 
Citaten på sidan kommer direkt från våra medarbetare och har inte editerats 
förutom att de om de varit mycket långa brutits ned i kortare stycken. Vi har 
tyvärr inte haft möjlighet att publicera alla citat men vi har försökt få med ett 
brett urval av synpunkter.

Vi har ställt frågorna:
Hur upplever du att övergången har varit? 
Hur upplever du din arbetsplats och arbetssituation idag?
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“Det har varit allmänt stökigt! Olika 
besked på saker och ting beroende 
på vem man frågar. Man tappar lite 
lusten att göra det lilla extra. Det är 
tur att man inte är ensam.”
Tågvärd

“Det är Ingen ordning alls; ingen 
fungerande trafikinformation och svårt 
att hitta viktiga dokument på OnCrack”
Tågvärd

“Äckligt med riktigt smutsiga tåg 
vilket påverkar min lust att gå till 
jobbet. Borrar ned huvudet och job-
bar på men arbetsglädjen är borta.”
Tågvärd

“I början kändes det hopplöst. Det känns 
fortfarande svårt pga skärmen där allt ska 
göras på samma ställe. Håller man på med 
en rapport och det kommer en kund måste 
man avbryta. Det känns inte som ledningen 
lyssnar på GC och hotline fungerar inte.”
Stationsvärd

“Väldigt stor skillnad. Inloggningarna 
är för många och systemet är krångligt. 
Servicen till kunderna blir sämre. Jag 
var förvånad att övergången var så svår 
ingenting fungerade. 
Utbildaren som höll kurs i nya kassasys-
temet kunde inte/hade inte arbetat med 
det. Code of conduct – tycker inte det är 
positivt att vi ska skvallra på varandra, 
det känns otryggt.”
Stationsvärd

“KAOS, bättre idag men 
oron och otrivseln kvarstår. 
Toalettregeln är jobbig.”
Stationsvärd

“Ett stressmoment att lämna avikelser-
apport vid toalettbesök, det funkar inte 
super med måltidsavlösningen. Vi får inte 
längre någon störningsinformation att ge 
kunder. Mindre plankning nu med mobila 
värdar. Gillar att man slipper rondering.”
Stationsvärd

“Dålig info om nya rutiner från MTR 
har fortfarande inte träffat chefer men 
känner mig ändå övervakad. När jag 
behöver information vet ja inte vem jag 
ska ringa till. GC säger att det är facket 
som måste förhandla om nya rutiner.”
Stationsvärd

“Vi saknar helt både instruktioner 
och arbetsledning och vet inte vart 
vi ska ringa om vi behöver något. “
Städare
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Arbetet med stationsvärdarnas turlistor
Till att börja med så är ett arbete med schema 
och turer ständigt pågående. Mycket märks 
inte framför kulisserna, men bakom är det 
ofta mycket mer. På station har arbetet med 
schema och turer för nya grupper pågått 
sedan i höstas. När MTR tog över så infördes 
många nya grupper på stationssidan. Det var 
en utökning av måltidsavlösare, ombord-
viserande, bemanning av öppna spärrlinjer, 
mobila värdar, återöppning av sekundärentréer 
och av Arlanda C, samt nu aktuella öppnandet 
av City och Odenplan. Det minsta problemet 
var återöppnandet av sekundärentréerna. 
Sollentuna och Upplands Väsby, samt Farsta 
strand fick återgå till de scheman de gick på 
när dessa entréer stängdes. 

Måltidsavlösare
Måltidsavlösarna trodde vi att vi skulle få till 
scheman för men det har fortfarande inte 
tillkommit något. Först så var inte dessa turer 
helt optimala för de som gick på dem. Vi har 
nu omförhandlat dessa turer och de är mer 
anpassade så måltidsavlösare inte ska behöva 
jobba alltför många timmar. Det har däre-
mot uppstått synpunkter att vissa stationer 
får sen avlösning. Detta har sin förklaring i 
att måltidsavlösarna har mellan tre och fyra 
stationer att ta hand om. Vissa stationer har 
öppna spärrlinjer och dubbelbemanning som 

gör att det tar längre tid än enbart avlösning av 
servicedisken. Dessutom går tågen halvtim-
mestrafik kvällstid vilket gör att måltidsav-
lösare kan bli fast på en station i en timme, 
trots av avlösningen endast ska ta 20 minuter. 
Detta har att göra med att vi inte vill riskera att 
en måltidsavlösare får för lite tid på en station. 
Måltidsavlösaren ska vid ankomst ta sig till 
expeditionen och lösa av och sedan bli avlöst 
igen för att ta sig till plattformen och ta ett tåg 
till nästa station. Att trycka in allting mellan 
två tåg (dvs 30 minuter) är inte en bra lösning. 
Man ska helt enkelt inte behöva stressa. Några 
scheman för måltidsavlösarna är i skrivande 
stund inte färdiga, men det är under konstruk-
tion så när detta läses så kan det finnas färdiga 
scheman för denna grupp.

Mobila värdar
För mobila värdar har vi lyckats förhandla fram 
ett schema som påminner mycket om de fd 
betalvärdarnas schema. Mycket måndag till 
fredag jobb, förmiddag- och eftermiddagsskift, 
och helgtjänstgöring fyra helger på 22 veckor. 

Ombordviserande
Ombordviserande som är tågvärdarna behjälp-
liga på Nynäs och Gnesta har i dagsläget inga 
fasta scheman. Turerna har gjorts om lite då 
och då för att anpassa verksamheten, och nu 
under sommaren blir det ändringar i trafiken 
så vi återkommer när det är klart med dessa 

scheman. Tillsvidare tillhör denna grupp pool-
gruppen och får således poolgruppstillägget.

Odenplan och Station City
De nya stationerna Stockholm City och 
Odenplan var länge osäkert hur de skulle ha 
med bemanning. Vi hade en uppfattning av 
att det fanns tre olika servicediskar på båda 
stationerna. Men hur dessa skulle bemannas 
hade vi ingen aning om förrän till slutet av 
mars månad. Då blev mer tydligt att Odenplan 
som skulle ersätta Karlberg skulle få en utökad 
bemanning mot idag, medan City som ersätter 
Centralen kommer få en minskad bemanning. 
När så schemaförslag skickades till oss så såg vi 
att City skulle få snarlikt schema som Centralen 
idag, och Odenplan skulle få likadant schema 
som Karlberg har idag. Vi har haft samtal med 
MTR hur scheman ska kunna se ut för City, 
och förslag har skickats till personalen på 
Centralen. I skrivande stund är dessa scheman 
under förhandling och inte klara, men de kan 
var klara när detta läses.

Arbetet med stationsvärdarnas scheman 
fortsätter. I höst får vi se hur T18 kommer se 
ut. Öppettiderna styrs av tågens första an-

komst och sista avgång, och vi vet i dagsläget 
inte hur tiderna ska se ut under T18.

Seko Pendelklubbens turlistegrupp för station

Turlistor för station
Hur blir schemat för våra stationsvärdar?

Från Tumba station- foto Fredrik Holmqvist
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“vid varje avtalsrörelse så står arbets-

marknadens parter så långt från varandra att en 
överenskommelse nästan verkar oöverkomligt. “

Så vad handlar allt om? Vad betyder egentli-
gen avtalsrörelsen för oss? 
Låt oss gå igenom lite grundläggande fakta 
först innan vi förklarar vad vi med årets avtal-
srörelse försöker uppnå. 

Kollektivavtalet är grunden för hur den svenska 
arbetsmarknaden fungerar. Redan 1938 skrevs 
Saltsjöbadsavtalet där det slås fast att det är 
arbetsmarknadens parter, arbetsgivarorgani-
sationerna och fackföreningarna, som är de 
som kommer överens över vilka villkor som 
ska gälla på arbetsmarknaden. Staten kommer 
endast in då dessa parter inte kan komma öve-
rens med varandra genom medlingsinstitutet. 

För oss inom facket är avtalet en av de 
viktigaste vapen vi har och vi kämpar för att 
försvara den. För arbetsgivaren, även fast de 
gnäller och försöker att försämra villkoren och 
framhäver att avtalen är alldeles för generösa, 
är avtalen också fördelaktiga. Om det finns i 
ett avtal vad det kostar att anställa en person 
och under vilka villkor denna person ska jobba 
under kan inte uppstickare till företag komma 
och roffa åt sig marknadsandelar på bekostnad 
av sänkta löner eller villkor. 

När arbetsgivarorganisationen och facket 
kommer överens skrivs det ett avtal. Dessa 
avtal kan sträcka sig från 1-3 år. När ett avtal 
är påskriven av båda parterna råder det 
fredsplikt, det betyder att varken facket eller 
arbetsgivarna kan vidta stridsåtgärder såsom 
strejk, lockout, övertidsstopp osv. När avtal-
stiden däremot är slut eller parterna beslutar 
sig för att avsluta ett avtal kan parterna sätta in 
stridsåtgärder.

Centrala avtal:   I de flesta branscher finns det 
ett centralt avtal och ett flertal lokala avtal 
som då kan vara betydligt mer specificerade på 

just den arbetsplatsen eller yrkesgruppen den 
riktar in sig på.
Vårt centrala avtal heter spårtrafikavtalet. De 
fackförbund som har tecknat detta avtal är 
Seko, ST, Saco förbundet för trafik och järnväg 
(TJ) och Sveriges ingenjörer tillsammans med 
Almega som är arbetsgivarorganisationen. Då 
heter det att det är dessa förbund som äger 
avtalet, för det är endast dessa får förhandla i 
saker som rör avtalet.

Just vårt centrala avtal är inte speciellt tjock 
eller specificerad utan det lämnas till de lokala 
avtal.

Lokala avtal:  Inom pendeln har vi valt att ha 
ett separat lokalt avtal för varje yrkesgrupp.

Varje klubb är då ansvariga för de avtal som 
rör dess medlemmar. För pendelklubben gäller 
det på MTR avtal rörande tågvärdar och avtal 
rörande stationsvärdar och på SolReneriet 
avtal rörande städare på både station och 
depå.

Så vad händer när ett avtal har gått ut och in-

nan de båda parterna har skrivit under, gäller 
ingenting i avtalet då?

Nej självklart är det inte så, oftast är det en el-
ler ett par frågor som är då så viktiga för någon 
part att den parten bestämmer sig att varsla 
om stridsåtgärder.

Är det vi i klubben som bestämmer vilka 
frågor som är så viktiga att vi kan strejka för 
dem? 

Nej tyvärr inte. Utan detta tas centralt på 
förbundsnivå oftast är det ett led i en större 
LO samordning då alla 14 förbund inom LO 
beslutat sig för att driva specifika frågor. 

LOs 14 förbund har åtagit sig att jobba för att 
bland annat gemensamt jobba för jämlika 
löner, dvs att jobba för att höja lägstalönerna 
och att bekämpa en allt för stor lönespridning 

och det är det som året det här årets avtal-
srörelse framförallt har handlat om.

Almega, Sekos motpart, kom till förhandlings-
bordet med krav om lokala löneöverenskom-
melser, att vi skulle jobba mer helger (3 helger 
av 5 istället för varannan helg), mer nattarbete 
och möjlighet att rucka på 19-05 regeln som 
garanterar oss att vi innan fridag slutar innan 
19 och efter fridag börjar efter kl 05. 

Den allra viktigaste kravet för oss i Seko är att 
de som tjänar mindre än 24 000 kr/månaden 
ska generera som om de tjänade så mycket. 
När löneökningar sker i procentsatser blir det 
automatisk en stor lönespridning då de som 
tjänar mycket får stora löneökningar medan de 
som tjänar lite får små löneökningar. Så detta 
är ett sätt att lyfta de lägst betalda.

Så vad händer nu?
Redan ganska snart efter att Seko påbörjade 
samtalen med Almega stod det klart att 
förhandlingar inte skulle stranda och Seko 
valde då att varsla om strejk.

Sekos varsel är uppbyggt i tre steg. Först tas 
bland annat lokalvårdare, fordonsvårdare 
och anläggningspersonal ut i strejk i Stock-
holmsområdet (SolReneriet är inte bland 
de företagen som kommer att beröras av 
strejken). I steg 2 som träder i kraft den 16 maj 
tas bland annat lokförare på SJ Götalandståg 
och anställda på Green Cargo som jobbar med 
LKABs malmtåg ut i strejk. I steg 3 som träder i 
kraft den 19 maj tas bland annat alla tågvärdar 
på MTRs pendeltåg ut i strejk. Från och med 
12 maj då strejken börjar råder det också över-
tidsstopp för alla som är berörda av strejken.

När ni håller tidningen i handen har vi förhopp-

ningsvis ett centralt avtal att jobba med så att 
vi på lokalt plan kan harmonisera våra avtal 
med den centrala och att löneförhandlingar på 
lokalt plan har inletts.  
Marta Aguirre

Avtalsrörelsen 2017
Endast dagar från en Strejk, varför är det så?
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Det är mycket att göra för skyddsombuden just 
nu, bland annat inför öppnandet av Citybanan. 
Vi skulle såklart helst vara ännu mer involv-

erade och närvarande, men vi kämpar på så 
gott vi kan med det vi får tillgång till. Här följer 
en någorlunda översiktlig rapport av några av 
de saker som vi arbetar med just nu:

Gångtider
Med nya station City placerad långt ner under 
blå linjen räknar vi med att det kommer att 
bli längre gångtider, särskilt med tanke på hur 
folktätt det lär bli i rusningstid. Mätningar har 
gjorts, men bara under folktomma och tekniskt 
felfria förhållanden (inga avstängda rulltrap-
por o.dyl.), och de gångtider som MTR därmed 
anser vara tillräckliga har vi svårt att acceptera. 
Men vi får se hur det går. Förhoppningsvis 
räknar MTR inte med att vi ska frivilligt börja 
nagga vår egen rast i kanten för att få det att 
funka, för så ska vi ju inte behöva ha det.

E-learningen inför Citybanan 
Här har tågvärdarna tilldelats en och en halv 
timme schemalagd tid för att genomföra båda 
kurserna. Den tiden går mycket snabbt åt, särskilt 
om man tycker att man behöver repetera något 
moment för att verkligen kunna tillgodogöra sig 
utbildningen, och MTRs e-learning har dessutom 
uppvisat stora tekniska problem för många när 
man försöker köra den på plattan.

Det här är utbildningar som det är viktigt att 
vi kan ta till oss ordentligt, men vi ska inte 
behöva offra vår fritid utan någon som helst 
kompensation för att kunna göra det – den här 
utbildningen är ett arbetsmoment!

Så jäkta inte igenom dem, blir det tekniska 
problem, rapportera dem till din gruppchef, 
och om du inte hinner tillgodogöra dig ut-
bildningen på utsatt tid, stäng ner och säg till 
din gruppchef att du behöver mer tid. Det ska 
kunna ordnas. 
Skyddsombuden anser att om vi nu ska ha 
obligatoriska e-learningar, ska vi för det första 
ha kurser som fungerar som de ska på vårt 
tilldelade arbetsredskap. För det andra få 
rimlig kompensation för tiden som går åt till 
att tillgodogöra sig kurserna. För det tredje få 
möjlighet att genomföra de här kurserna på 

så vis att vi kan koncentrera oss ordentligt. Vi 
kämpar vidare med detta.

CDT tester
En annan sak som kommit upp på sistone är 
CDT-testen som blivit arbetsgivarens nya sätt 
att testa efter möjliga riskbeteenden kring 
alkoholkonsumtion. Risken är att de här testen 
ses som ofelbara, och det är de inte. En sänkt 
CDT-nivå i kroppen behöver INTE betyda att 
man druckit för mycket alkohol, utan kan bero 
på ett flertal andra sjukdomstillstånd, eller 
till och med något så enkelt som en långvarig 
LCHF-kost. Om ett CDT-test skulle ge utslag 
trots att din alkoholkonsumtion är helt normal, 
påtala detta och ge inte med dig, för då är 
de skyldiga att göra ett kombinerat PETH och 
CDT-test som kan visa vad det första testet har 
missat, och detta måste göras inom 14 dagar.

Arbetsgivarens rätt att blanda sig i vad du gör 
på din fritid begränsar sig till huruvida det 
påverkar din arbetsinsats eller ej, men här 
är det risk för att det blir konflikter med den 
personliga integriteten. Visst är det viktigt att 
företaget kan visa att de uppmärksammar och 
tar ansvar för att riktiga riskbeteenden fångas 
upp och behandlas, men ingen ska behöva 
misstänkliggöras eller anklagas för något bara 
för hur ett enda test har utfallit, för testen har 
inte alltid rätt och bör inte litas blint på utan 
vidare utredning. 
Kom ihåg: Detta test kan visa dåliga värden, 
men inte anledningen till dessa värden!

Sedan kan man ifrågasätta hur relevant detta 
test verkligen är, eftersom det ändå kom-
mer att ha svårt att fånga upp de som enbart 
har periodvisa riskbeteenden. Men det får vi 
fortsätta att utreda.
Hantering av dispenser
Vi kan också meddela att förfarandet kring 
dispens för fortsatt säkerhetstjänst trots nya 
regler kring fysiska nedsättningar och vissa 
sjukdomstillstånd, där flera har hamnat mellan 
stolarna och varit tvungna att lägga ut pengar 
ur egen ficka utan några garantier för resultat, 
har äntligen kommit upp till diskussion. Det 
kommer att bli ett krav i avtalsförhandlingen. 
Detta garanterar såklart inte att frågan kom-

Skyddsombuden informerar
mer lösas, men nu kan vi åtminstone börja 
arbeta med den på riktigt.

Järna station
På stationssidan har vi lyckats åtgärda proble-
men med de helt ohållbara ljudnivåerna som 
uppstått vid slipningsarbetet i Järna. Efter flera 
decibelmätningar långt över gränsvärdena 
har man nu stoppat slipandet med omedelbar 
verkan, och lovat att kommande slipningsar-
beten för andra stationer bara kommer att 
genomföras vid extremfall, och då enbart 
under nattetid.

X60 A
På fordonsfronten har vi äntligen, efter många, 
långa år av uppskjutningar och väntan och 
trassel, fått se mjukvaran börja uppgraderas 
på X60A-vagnarna, så att även i sammankop-
plade tåg går det att se hela tåget (alla dörrar!) 
i TCMS-skärmen även från tågvärdshytt!

På  X60 A är garantin på väg att gå ut  och vill 
vi ha hållbara vagnar som funkar som de ska 
så är det nu vi måste rapportera så mycket 
som möjligt.

Rapporter
Rapporter behövs inte bara för vagnarna, hel-
ler! Vi vill uppmana er alla att skriva händel-
serapporter, vad som än har hänt. Se till att få 
din egen synvinkel framförd, för andra kommer 
säkert inte att uppmärksamma samma saker 
som du.  Om rapportsystemet känns jobbigt, 
otillräckligt eller svårt, skicka rapporten direkt 
till våra email adresser, eller skicka oss ett mail 
om att få ett tillfälle att sitta ner med en av oss, 
så att vi kan skriva ihop något tillsammans. Vi 
behöver massor med information på papper så 
att vi kan utföra vårt skyddsarbete så effektivt 
och korrekt som möjligt.

Skriv också gärna om det finns något du tycker 
att vi behöver ta upp, bli uppmärksammade 
på, eller bara om du har några frågor kring 
skyddsarbetet i allmänhet. Skyddsombuden 
behöver din feedback för att kunna göra ett 
relevant jobb på din arbetsplats.

so.pendelklubben@mtrpendeln.se, thomas.g@
mtrpendeln.se, elin.j@mtrpendeln.se, ulf.h@
mtrpendeln.se, susanne.l@mtrpendeln.se
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Notiser

Kongressen 

Viktig info om eventuell övertidsblockad

Centrala tvisteförhandlingar

Lokala tvisteförhandlingar

Fackliga utbildningar

Styrelsen

Vad vet jag om facket?
Vilka rättigheter har jag?
Har jag rätt lön?
Vad kan facket göra för mig?
Vad kan jag göra för facket.

Mellan den 25-27 mars hade Seko kongress 
i folkets hus i Stockholm. 200 delegater 
samlades under dessa dagar för att ge den 
riktning som förbundet ska ha de kommande 
fyra åren. I och med kongressen har vi fått 

en ny förbundsledning där Valle Karlsson, 
som fram till kongressen hade posten som 
avtalssekreterare valdes till förbundsord-
förande efter Janne Rudén. Gabriella Lavecchia 
som började sin fackliga bana på Televerket 

valdes till vice ordförande. Mats Ekeklint som 
kommer från sjösidan och jobbade fram till 
kongressen som ombudsman på Seko valdes 
till avtalssekreterare och Anneli Jonsson åter-
valdes som förbundssekreterare.

Svaren på dessa frågor och andra kan du få 
svar på genom fackliga studier. 
Facklig Introduktion, Facket och Samhället, 
Medlem i Facket är utbildningar som du kan gå 
och lära dig mer.

Ungdomsutbildningar är för dig som är under 
30 och vill lära dig mer. 
Prata gärna med Mats som är studieansvarig, 
om du vill veta mer och anmäla dig till någon 
av kurserna.

MTR har gått ut med felaktig info om den 
övertidsblockad som vid en konflikt börjar 
gälla den 12 maj. Detta är det som gäller 
vilket vi också meddelat MTR.

Vi, Seko Pendelklubben, har tagit del av 
företagets information gällande de varslade 

stridsåtgärderna. 
“I informationen påstås det att övertidsarbete 
i samband med utebliven avlösning är ok för 
Sekos medlemmar. Det är inte fallet. Seko har 
lämnat en generell dispens rörande övertid 
uppkommen av tågförsening och ingenting 

annat.  
Vi önskar att ni ändrar felaktigheten 
omgående så att konflikten inte riskerar att 
eskalera på grund av att ni beordrar våra 
medlemmar till övertidsarbete trots blockaden 
som är varslad.” Innehållet i detta meddelande 
är godkännt av Seko förbundet.

Seko Pendelklubben har skickat vidare 
ärendet om Veteranpoolen till central 
tvisteförhandling. MTR har brutit mot den 
överenskommelse som tecknades där upp-
draget med bemanning av öppna spärrlinjer 
skulle läggas på underentreprenad. MTR vill 

nu istället använda dem som bemanning och 
bemanningsavtalet istället för spårtrafik avta-
let. Spårtrafikavtalet har strängare regler gäl-
lande arbetstider men om bemanningsavtalet 
används ska genomsnittslön för stationsvärdar 
användas istället för ingångslön enligt som 

gäller för spårtrafikavtalet. MTR vill således 
både äta kakan och ha den kvar. 
Då den lokala förhandlingen var resultatslös 
har frågan nu skickats centralt. Utöver att felet 
rättas till yrkar klubben på ett skadestånd på 
50 000 kr.

Seko Pendelklubben har begärt lokala 
tvisteförhandlingar gällande redovisning av 
arvodister samt hur många timmar dessa 
har använts. MTR har inte heller redovisat 
huruvida man har utökat antalet arvodister 
till fler än de som tillåtits i vårt nyligen upp-
rättade avtal gällande detta. 

Pendelklubben har även begärt tvisteförhand-
ling med anledning att MTR brutit mot 
avtalet gällande viloperiod för stationsvärdar i 
poolgruppen. MTR har systematiskt brutit mot 
skrivningen om intilligande station som finns i 
poolgruppsavtalet.

Båda dessa frågor skulle ha förhandlats i 
måndags men ställdes in med hänvisning till 
den i dagarna annalkande strejken något nytt 
datum har ännu inte föreslagits. Nya lokala 
tvisteförhandlingar i andra frågor är att vänta.
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De Första 6

Månaderna

Gäller ej A-Kassan

Bli medlem 

   i Pendelklubben!

MTR marknadsför nu sitt projekt ”Vår ge-
mensamma resa” där vi tillsammans ska lösa 
problem och nå en samsyn i hur olika situ-
ationer ska lösas. Man talar samtidigt mycket 
om sin värdegrund i ”Code of Conduct” efter 
vilken vi förutsetts leva våra liv på och utanför 
arbetet. Från Pendelklubbens håll och från 
många av våra medlemmar upplever vi att den 
gemensamma resan mer bygger på att MTR 
pekar med hela handen; och att vi ska lyda 
husbondens röst.

Efter en period av knappt 3 månaders förhan-
dlingar där flera frågor förhalats av MTR och 
dragits i långbänk bestämde sig MTR att nog 
är nog och har därefter systematiskt försökt 
köra över fackföreningarna vid varje tillfälle 
de kunnat. Uppgörelser vilka tillämpats under 
åratal ifrågasätts och till och med själva avtalet 
belyses med lupp och pannlampa i hopp om 
att kunna genomföra försämringar. Det här 
har lett till många problem både för oss och 
för MTR själva. Pendelklubben har redan 
skickat in fler anmälningar om skadestånd och 
tvisteförhandlingar än vi gjort under hela den 
tiden Stockholmståg drev pendeln och fler är 
på gång.

Känslan under förhandlingarna är många 
gånger närmast absurd som när MTR antyder 
att vi fackliga företrädare som testat E – Learn-
ing är tröga och att personal från tunnelbanans 
ledning har utfört e- kurserna på betydligt 
kortare tid.

När de sedan påpekar att ”Tiden är en scha-
blon som kanske inte räcker till för alla” och 
att vi inte behöver lära oss innehållet utan att 
de räcker med att vi gjort uppgiften kan man 
undra varför vi ska göra den överhuvudtaget.

Det är med en Kafka liknande känsla man går 
in till förhandlingsbordet och undrar vad som 
ska hända idag. Även MTR verkar ha påverkas 
av förhandlingsklimatet då de uttrycker att 
”det känns tråkigt att vi är så negativt inställ-
da”. Från Pendelklubbens sida vill vi gärna ha 
ett mer respektfullt och konstruktivt förhan-
dlingsklimat men det krävs två för att dansa 
tango.

Det gör ont att se att den goda andan respek-
ten och stoltheten för vårt arbete (något som 
vi tagit för givet); närmast har körts i botten 
efter bara några månaders MTR styre. Söndra 
och härska är en gammal taktik som används 
sedan romartiden. Om olika personalgrupper 
vänder sig mot varandra är de lättare att bryta 
ned och styra. 

Det är därför vi måste stå enade och stötta 
varandra. Facket är inte en klubbstyrelse 
utan vi gemensamt är facket. MTR kan köra 
över mig eller någon annan från klubben 
vid förhandlingsbordet men hur går det om 
personalen vägrar att rätta sig i ledet och 
marschera i takt. 

Stefan Pagliarini, vice ordförande

Vår gemensamma resa
Förhandla:
”Att diskutera med annan part så att en lösning som båda parter kan 
acceptera kan nås.”  Källa Wiktionary

Var det så här vår gemensamma resa skulle bli?


