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Året som gått har präglats av MTR:s dåliga ekonomi och har sin grund i underbudet som lades vid 
anbudstävlan om pendeltrafiken. Att arbeta inom en organisation som lider av ständigt sparbehov 
påverkar trivseln och tron på en fungerande kollektivtrafik i resenärernas tjänst. 

Cheferna fortsätter att komma och gå och det blir allt tydligare att järnvägskunskap inte är en merit 
högre upp. Vad MTR uppvisar är en rädd och osäker organisation där chefer snabbt försvinner om de 
gör sig obekväma. Man har medvetet skapat en toppstyrd hierarki där besluten tas av den högsta 
ledningen och utrymme saknas för fackliga överenskommelser lägre ner i organisationen. 
 
Men om MTR har misslyckats med att entusiasmera personalen inför påstådda rekord gällande 
kundnöjdhet, rättidighet och städkvalité så har man funnit en varm anhängare bland beslutsfattarna 
inom SL och Landstingets trafiknämnd. Den oheliga alliansen med regionens borgerliga politiker har 
bl.a. resulterat i att SL:s nya VD handplockades från MTR. Att man tilldelades anbudet av Mälartåg 
och Upptåget har samma bakgrund. 

Samsynen mellan MTR och SL (trafiknämnd och förvaltning) resulterade i utspelet om att 
stationspersonalen inom en snar framtid förväntas lämna biljettexpeditionen och stå ute bland 
resenärerna, för att bli ”kompis” med dessa. Försäljning av allehanda produkter står på SL:s agenda 
och är i linje med MTR:s visioner om en kommersialiserad stationsverksamhet. 

Ett annat uttryckt hot från SL:s sida var den planerade borttagningen av personalen på Järna station. 
Nu lyckades man inte med detta tack vare opinionen bland resenärer och boende i och kring Järna. 
Samtidigt saknas långtgående garantier för att personalen i Järna blir kvar. Stationen kan bli föremål 
för framtida SL-experiment och vilket kräver uppmärksamhet från klubbens sida.      

Att MTR mer eller mindre snart har monopol på spårbunden kollektiv- och regionaltrafik inom 
Stockholmsregionen manar till eftertanke. Det reser krav på vår fackliga organisation att ta bladet 
från munnen. Man måste fråga sig om det ligger i vårt och samhällets intresse? Beklagligt är att 
Pendelklubben än så länge agerar ensam i denna fråga. Andra Seko-klubbar inom MTR, liksom vårt 
eget förbund, väljer tystnad eller anpassning. 

Att vår VD inte bara strypt klubbens fackliga tid till ett minimum utan även ställt krav på vilken typ av 
artiklar som ska publiceras i Seko-tidningen har på intet sätt engagerat vårt förbunds ledning. Man 
vänder ryggen till och låtsas som om inget hänt. Man månar mer om den goda relationen till MTR, 
som manifesterades i en gemensam debattartikel i Arbetet undertecknad av Seko:s 
förbundsordförande och MTR Nordics VD. Ett lågvattenmärke inom den fackliga rörelsen. 

Året har annars främst präglats av Corona, vilket fått stor samhällelig påverkan och där vi på pendeln 
inte varit förskonade. Pendelklubbens medlemmar tillhör den kategori (likt andra LO-medlemmar) 
som inte kan arbeta hemifrån. 

Vilka som bär upp samhället med sitt arbete har tydliggjorts och ändå är det inte vi som belönas för 
vår insats med att hålla igång den ”samhällskritiska” kollektivtrafiken. En tydlig markering var det usla 
centrala löneavtalet och den uteblivna löneförhöjningen under sju månader. Här avslöjas alla 
hycklande fraser om hjältar och fantastiska insatser under pandemin. 

Den centrala avtalsrörelsen slutade utan öppen konflikt. Många medlemmar hade hoppats på en 
strejk, om så bara för att få markera sitt missnöje med sakernas tillstånd. LO:s ”märke” gav än en 
gång ett låglöneavtal som fackförbunden troget hade att följa. Mer positivt var den särskilda 
låglönesatsningen. Men även löftet om att avtalsvärdet ska respekteras av arbetsgivarna i 
upphandlingar som resulterar i övergång till en ny entreprenör inom järnvägsbranschen.  

Corona har använts som argument för att minska klubbens och skyddsombudens fackliga utrymme. 
Detta i strid med förtroendemannalagen. Tror löften om en överenskommelse gällande facklig tid 



förhalade MTR hela tiden en uppgörelse. Under ett drygt halvår sköt MTR frågan framför sig och kom 
med ständigt nya mötesdatum som hela tiden ställdes in i sista stund. 

MTR har som aldrig förr visat att målsättningen är att skjuta det fackliga arbetet i sank och en gång 
för alla bli av med en obekväm fackklubb på arbetsplatsen. 

Under året har ingen som helst verksamhet kunnat hållas kring sådant som försäkringsfrågor, 
rehabiliteringsfrågor, medlemsaktiviteter och facklig utbildning. Delvis har det berott på Corona och 
myndigheternas rekommendationer om att inte hålla möten. Men främst har orsaken varit nekad 
facklig ledighet. Aktiviteter riktad mot klubbens medlemmar har inte varit möjlig att organisera. 

Mot slutet av året kom Pendelklubben igång med digitala medlemsmöten och vilket öppnat för 
bättre medlemskontakt och diskussion. Sådana möten och aktiviteter i klubbens regi måste 
prioriteras och utvecklas under kommande år. 

Klubbstyrelsen har haft regelbundna (digitala) styrelsemöten. I brist på utåtriktade aktiviteter, såsom 
medlemsmöten, middagar, kurser och dylikt, har ambitionen varit att få ut så mycket skriftlig 
information som möjligt. Men oavsett ambitionen är det svårt att förmedla allt som händer vid 
förhandlingarna med MTR och de avtalsbrott som styrelsen ständigt uppdagar. 

Förhandlingsarbetet har fortsatt som vanligt under året. Trots att städorganisationen är minst inom 
pendeln upptar städfrågorna nära hälften av klubbens förhandlingar. Detta beror främst på att 
okunskapen om avtal, regler och lagar är som störst inom städorganisationen och dess ledning. Den 
är närmast ofattbar låg. 

Vad som utöver detta har uppdagats är den mängd av olösta och återkommande problem som finns 
inom stationsverksamheten. Krafttag från Pendelklubbens sida måste sättas till för att komma till 
rätta med de problem som länge har drabbat vår stationspersonal. Vi talar här om schemafrågor, 
kisspauser, arbetsmiljöfrågor och mycket annat som skapar vantrivsel, stress och otrygghet bland 
våra stationskollegor. 

Dessvärre kan vi inte summera det gångna året med att klubbstyrelsen har arbetat enigt och i 
samförstånd. Motsättningar har uppdagats och vilka har haft sin bakgrund i olika uppfattningar om 
vad fackligt arbete innebär. Det slutade med att Tim Söderström lyftes bort från styrelsens 
verksamhet och interna möten då han sökt medlemskap i ST. Hans agerande i övrigt har styrelsen 
ansett vara oförenliga med våra fackliga värderingar.    

Men även om 2020 var ett år man fort vill glömma kunde vi glädjas åt framgången som kollegorna på 
Pågatåg uppnådde när deras huvudskyddsombud hotades med avsked. Den fantastiska enigheten 
och den beundransvärda sammanhållningen tvingade arbetsgivaren till reträtt. Att enighet ger styrka 
och seger visade sig vara sant och riktigt! 

Efter fyra år med MTR är Pendelklubbens styrelse styrkt i sin övertygelse om att kollektivtrafik ska 
bedrivas i offentlig regi utan vinstintresse. Och med dessa ord tackar Seko Pendelklubbens styrelse 
för visat förtroende. 
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