
 

 
 

Protokoll  
 
Parter  Arbetsgivaren 

MTR Pendeltågen AB 
   

  Arbetstagarparterna 
Seko Pendelklubben 

   
Ärende 11§ MBL – Konsekvenser av organisationsförändring Pendeltågens tekniska 

utveckling 
 
Plats och tid  21 februari, 11, 15 och 24 mars, 12 april 2022 via Teams 
 
Närvarande  Arbetsgivaren   

Marie Dahlgren Åström 
Linda Goldbach  
Petra Skogdalen Nordgren 
Sandra Johansson 

   
 Seko Pendelklubben  

  Rainer Andersson   
  Natalia Espinoza Ceballos (21 februari) 

Marta Aguirre (11 mars) 
 
Seko Lok 

  Kristoffer Johansson 
  Melissa Svenhard 
 
  ST Spårtrafik 
  Roger Delin 
  Oksana Kovalchuk 
  Christian Camitz 
 
  SRAT/TJ 
  Robert Kenneryd 
  Anders Matslofva 
       
§ 1 Bakgrund 
Arbetsgivaren har tagit initiativ till förhandling enligt 11§ MBL gällande konsekvenser av 
organisationsförändring Pendeltågens tekniska utveckling.  
 
Den 15 juni fattade Trafiknämnden beslut om att investera i en modernisering av pendeltågen, vilket 
innebär att ny teknik i form av kameror och monitorer installeras på tågen. Kamerorna har för avsikt att 
göra det möjligt för lokförarna att utföra en säkerdörrstängning från förarhytten.  
 
Beslutet innebär att MTR har beslutat om anpassningar i verksamheten för att leverera på Trafiknämndens 
beslut. Det är pendeltågens tågvärdar som berörs eftersom förändringen gör att tågvärdens arbetsuppgifter 
ersätts av ny teknik eller omfördelas på andra roller. 
 
 Parterna har tidigare förhandlat en ny organisation där befattningen tågvärd inte finns kvar.  
 
 
 



 

    
 

§ 2 MTR Pendeltågen 
Samtliga övertaliga tågvärdar kommer erbjudas en ny roll inom MTR Nordic Group. Arbetsgivaren 
presenterar ett förslag till process för hantering av erbjudande av nya roller inom MTR Nordic Group för 
tågvärdarna inom MTR Pendeltågen enligt bilaga 1 och nedan:  
 
Process 

1. Förfrågningsunderlag för intresseanmälan 
• Förfrågningsunderlag till tågvärdar där de får möjlighet att visa intresse för vilken roll de 

önskar (de som inte gör ett aktivt val blir erbjuden roll från arbetsgivaren) 
2. Kvalifikationsbedömning, eventuellt tester 
3. Tågvärdar erbjuds roller inom MTR Nordic Group (även tågvärdar som inte fyller i intresseanmälan 

kommer att erbjudas ny befattning) 
4. Tågvärd som tackar nej till erbjuden roll inom MTR Nordic Group blir uppsagd på grund av 

arbetsbrist men kvarstår i befattningen som tågvärd så länge befattningen finns kvar.  
 

Tågvärd som söker ny roll utanför ovan nämnda process kommer prioriteras i rekryteringsprocessen.  
 
Samtliga övertaliga tågvärdar kommer erbjudas en ny roll inom MTR Nordic Group. Detta innebär att 
omplaceringsskyldigheten därmed är uppfylld och att tågvärd som tackar nej till erbjuden roll inom MTR 
Nordic Group blir uppsagd på grund av arbetsbrist.  
 
§ 3 MTR Pendeltågens förslag 
Förhandling om ny organisation där befattningen tågvärd inte längre är en del av organisationen har 
genomförts. Det innebär att vi har en övertalighetssituation enligt lagen om anställningsskydd. 
Arbetsgivaren har lovat att samtliga tågvärdar ska erbjudas fortsatt anställning med bibehållen grundlön 
inom MTR Nordic Group. Därför är arbetsgivarens förslag till lösning: 

• Arbetsgivaren föreslår att vi tillämpar §15 Mom 5 i gällande kollektivavtal för Spårtrafik och 
därmed göra avsteg från turordningen enligt lagen om anställningsskydd av följande skäl: 

o För att dessa förändringar berör enbart tågvärdarna inom MTR Pendeltågen. 
o För att skapa så lite oro i verksamheten som möjligt och skapa en trygghet för 

medarbetarna. 
o För att skapa en tydlighet till vilka som är berörda och att påbörja processen med 

intresseanmälan för nya befattningar för tågvärdarna. 
o För att de som behöver utbildning inför en ny befattning kan påbörja den så snart som 

möjligt.  
o För att arbetsgivaren förväntas fortsätta bedriva en kvalitativ verksamhet gentemot 

Trafikförvaltningen.  
o För att arbetsgivaren ska kunna fortsätta upprätthålla en säker och väl fungerande trafik.  

 
Med denna lösning ger arbetsgivaren möjlighet att genomföra förändringen där samtliga berörda tågvärdar 
ges möjlighet till fortsatt anställning med bibehållen grundlön i MTR Nordic Group. Arbetsgivaren redogör 
under förhandlingen för vilka tjänster som är aktuella i processen samt för den tänkta fördelningen av dessa 
tjänster. 
 
 
§ 4 Seko Pendelklubben 
Seko är kritisk till MTR:s förslag till process vad det gäller hanteringen av tågvärdarna som blir övertaliga, 
om och när kameror monteras på pendeltågen och ersätter dessa. Seko hävdar att Lagen om 
anställningsskydd, LAS, tydligare skall vara utgångspunkten för tågvärdarnas eventuella avveckling och att 
arbetsgivarens förslag måste kompletteras ytterligare.  
Seko understryker vikten av att arbetsgivaren: 

• Tillämpar turordning i det fall många tågvärdar önskar omplacering till samma befattning. 

• Visar hänsyn till geografisk placering vid erbjudande av ny befattning till berörda tågvärdar. 



 

    
 

• Erbjuder berörd tågvärd ett ytterligare erbjudande i händelse av att tågvärden inte klarar av 
utbildning för rollen eller motsvarande krav. 

• Möjliggör för berörd tågvärd som önskar kvarstå i befattning som tågvärd så länge befattningen 
finns kvar för att sedan lämna MTR ska skall beredas detta. 

• Öppnar upp för pensionslösningar för tågvärdar som är nära pension och önskar kvarstå i 
befattning som tågvärd så länge som befattningen finns kvar för att sedan lämna MTR.  

• Tillskjuter fler utbildningsmöjligheter för berörda tågvärdar, exempelvis utbildning till lokförare.  

• Redogör för hur fördelningen av erbjudanden av ny befattning inom koncernen, hur numerären 
fördelas per bolag och tjänst inom MTR Nordic. 

 
§ 5 Resultat av förhandlingen 
Arbetsgivaren anser att det är vid denna typ av tillfälle som kollektivavtalets §15 Mom 5 ska tillämpas i 
enlighet med ovanstående beskrivning i §3, då det innebär att vi både kan säkra att samtliga tågvärdar 
erbjuds en fortsatt anställning och bibehållen grundlön inom MTR Nordic Group samt säkra 
Pendeltågsverksamheten långsiktigt.  
 
Arbetsgivaren kvarstod vid sitt förslag enligt Bilaga 1, med följande tillägg:  

• Arbetsgivaren kommer i möjligaste mån ta hänsyn till geografisk placering vid erbjudande av ny 
befattning till berörda tågvärdar.  

• Om berörd tågvärd önskar kvarstå i befattning som tågvärd så länge befattningen finns kvar för att 
sedan lämna MTR kommer arbetsgivaren försöka ta hänsyn till detta. 

• Om berörd tågvärd som är nära pension önskar kvarstå i befattning som tågvärd så länge som 
befattningen finns kvar för att sedan säga upp sig för att gå i pension kommer arbetsgivaren se 
över en tänkbar lösning för detta.  

• Om många tågvärdar söker en specifik roll så kommer anställningstid att tas i beaktande. 

• Om medarbetare sökt en specifik befattning där denne inte uppfyller kraven kommer annan 
befattning att erbjudas.  

• Även medarbetare som inte fyller i intresseanmälan kommer att erbjudas ny befattning inom MTR 
Nordic Group.  

• Arbetsgivaren kommer, utöver ovanstående, att starta en intern lokförarutbildning med 30 platser. 
Lön under denna utbildning kommer att vara lägsta lön i det centrala avtalet (19 547 kr gällande 
från 1 maj 2022). Berörda tågvärdar som antas till den interna lokförarutbildningen erbjuds, efter 
avslutad utbildning med godkända resultat, befattning som lokförare i MTR Pendeltågen med 
bibehållen grundlön från befattningen som tågvärd om denna överstiger tariffsteg 1 för lokförare.  

• Arbetsgivare och arbetstagarorganisation har löpande dialog under processens gång för att säkra 
bästa möjliga lösning för den enskilde.  

 
Parterna är överens om att omplaceringsskyldigheten är fullgjord då berörda tågvärdar erbjuds ny 
befattning inom MTR Nordic Group. För att diskutera hur avvecklingen av de berörda tågvärdar som tackat 
nej till erbjuden roll inom MTR Nordic Group kommer arbetsgivaren att påkalla förhandling rörande 
uppsägning på grund av arbetsbrist för dessa. Avsikten är att diskutera vilka villkor som ska gälla i samband 
med avslutet av anställningen. 
 
Därmed förklarades förhandlingen avslutad i enighet. 
 
Separata protokoll har upprättats med respektive facklig organisation.  
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Linda Goldbach Thomas Gorin Weijmer 
 Seko 



 

    
 

Bilaga 1 – Förhandlingsunderlag 

 

 

                                 

                      
                                        
                                
       

          

           

                                 

             

                                                                                               

                                                                                                       

                                                               

           



 

    
 

 

 

                                 

        

                                                                                                                 

                                                                                                                  

                                                              

                                                                                                        

                                                                                                     

                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                     

                   

                                                                                

           

                                 

              

                                                                                                          

                                                             

                                                                                               

                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                     

                                                                                                            

                                                                   

           



 

    
 

 

 

                                 

                         

           

                                 

                          

                                                                                                  
              
                        
                        

                                                                                                           

                                                                                        

                                                                      

           



 

    
 

 

 

                                 

                                                
                                                 
     

           

                                  

                                            

                                               

                                                                      

                                          

                                                                                 

                               

          

                                 

                                                      
                    

       

                                          
                                                                                                                                

                                 

                                            

                                       

                                                                                             

                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                              

                                   

           



 

    
 

 

 

                                 

                                                    

                  

                          

                  

                     

             

                  

             

                 

                                                                                                  

           

                                 

                 

            



 

    
 

 

 

                                 

                         

            

              

                                                                          

                             

                               

                                                                            

           

                                 

                 

            



 

    
 

 

 

                                 

                    

            

       

       

                                   

            

                                 

            

            

       

                         

            



 

    
 

 

 

                                 

                 

            

                                 

            

            

       

                         

            



 

    
 

 

 

                                 

                

            

       

                         

            

                                 

                   
                                      

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                          

                                     

                                                                                                                                                      

                                                                     

                                                                                                                                                            

                                                    

                                    

            



 

    
 

 

 

                                 

                   
                                    
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     

           

                                                                                                                               

                                                   

                    

                        

                                  

                         

                         

                            

                         

                    

              

                     

                     

                  

                             

              

                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                          

                         

                                 

                   
                                                                                                                                                         

                                                                                                  

                                        

                            

           

                   

                          

                

                                                                                                        

                

                                

                                   

                          

                                                             

                

                                                     

                

                  

                                                                                                                                               

                                        

                                        

                                        

                 

            



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

        

            

      

                                                                    

                                                                   

                             

                                          

                                  

                                           

                                 

     

            


