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Magnus Johansson 

Sedan senaste numret av Lokfºrarbladet kom ut i april har det hªnt mycket. 

Rulltrappskaoset i somras resulterade i att stationerna i Citybanan ekade 

tomma i n¬gra veckor och var helt stªngda fºr resande. Personalbristen har 

fortsatt och vi fºrtroendevalda har ibland haft sv¬rt att f¬ ut facklig tid.  Till 

och med en MBL-trªff har stªllts in p¬ grund av det d¬liga resurslªget. 

 

Vi har varit undertaliga i styrelsen d¬ ett par av ledamºterna ªr fºrªldralediga. 

Dessutom har Nina Lagerstedt slutat b¬de som fºrtroendevald i Seko Lok 

Pendeln och p¬ MTR fºr att helt lªmna jªrnvªgen. I Ninas fr¬nvaro har jag 

tagit ºver de flesta av hennes uppgifter och gjort mitt bªsta fºr att 

sammanstªlla detta nummer. Tack fºr allt engagemang; Nina, och lycka till! 

 

Trevlig lªsning, 

Monika Roll 
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!ƪǘǳŜƭƭǘ 
Bristen p¬ lokfºrare i allmªnhet och kºrlªrare i synnerhet har g¬tt som en rºd tr¬d genom verksamheten sedan i v¬-

ras. Vi klarade oss utan att n¬gon ºvertid behºvde kommenderas ut under sommaren trots de rykten som florerade. 

Fortsatt tappar dock MTR fler lokfºrare i m¬naden ªn vad de rªknat med i prognoserna. Instªllda t¬g har blivit ett 

faktum p¬ helgerna d¬ halva personalstyrkan ªr borta. X-tillªgget fºr att ta ett gnetpass som sattes in i somras ªr 

fortfarande kvar trots att halva hºsten g¬tt av stapeln. Dagar d¬ det krisar rejªlt erbjuds dubbla X-tillªgg fºr den som 

gnetar. 

 

Tv¬ interna lokfºrarutbildningar ªr i full g¬ng medan en tredje startar i november. Detta medfºr att behovet av 

kºrlªrare ªr enormt. Arbetsgivaren fºrsºker locka kºrlªrare med att fºrlªgga kursen i Gºteborg men v¬r uppfattning 

ªr att intresset fortsatt verkar ljummet och att det lªr drºja innan antalet kºrlªrare vªxt fr¬n de 30-tal vi ªr idag till 

de 60-70 som skulle behºvas. Vi uppmanar kollegor till att sºka till kºrlªrarutbildningen. Vi tjªnar allihop i slutªn-

dan p¬ att vi ªr fler kºrlªrare. 

 

C±-ŘŀƎŀǊƴŀ 

Vad som hªnder med FV-dagarna fºr 2018 har lªnge varit bland de stora snackisarna p¬ MTR efter fjol¬rets om-

vandling av FV-dagar till semesterdagar. Planen ªr att MTR ska lªgga ut 40 FV-dagar per vecka fram till jul. Trots 

detta kommer ªnd¬ 600 FV-dagar vara outlagda, varav 260 av dem ªr kvar fr¬n innan p¬sk. Om dessa 260 ska gºras 

om till semesterdagar, s¬som det gjordes fºrra ¬ret och arbetsgivaren tycker rªcker, s¬ vill Seko Lok Pendeln utºver 

detta ªven f¬ 7,2 timmar i komp fºr varje enskild dag. 

 

Anledningen till att vi krªver ytterligare 7,2 timmar komp fºr att omvandla dagarna ªr fºr att vi genom att inte f¬ ut 

dagarna 2018 faktiskt arbetat in en dag som vi har rªtt att vara lediga. Varfºr skulle det endast vara vªrt tid mot tid? 

Nªr vi jobbar en dag extra (frivilligt) s¬ f¬r vi dubbla tiden ¬ter. Hªr har vi ofrivilligt jobbat en dag som vi annars  

hade f¬tt ledigt och s¬ vill arbetsgivaren endast ge oss motsvarande tid ¬ter.  

 

Vªrdet p¬ en semesterdag ªr dessutom lika som en FV-dag enligt lokalt avtal (5,4%). Arbetsgivarens fºrslag till in-

vªxling tillfºr dªrfºr inget vªrde. Vi tycker inte detta ªr rimligt och har dªrfºr sagt nej. Klubben kommer dªrfºr att g¬ 

vidare och begªra fºrhandling med anledning av de 260 avtalsbrotten som beg¬tts, och om vi inte n¬r en ºverens-

kommelse innan jul ªven fºr de resterande ytterligare fºrmodade 600 dagarna. 

 

9ƴƪŅǘ ƻƳ ǘǳǊŜǊ ƻŎƘ ƎǊǳǇǇŜǊ 

Tack till de som svarade p¬ den enkªt rºrande grupper och turer som turlistkommitt®n skickade ut tillsammans med 

ST i bºrjan av september! Att s¬ m¬nga som mºjligt svarar ªr A och O fºr att kunna konstruera grupper och turer 

som i s¬ hºg grad som mºjligt speglar folks behov. Exempelvis efterfr¬gar en del av de nyare kollegorna fler 8/6-

grupper. Genom att m¬nga svarar p¬ de enkªter som skickas ut blir det lªttare att kartlªgga vilken efterfr¬gan som 

finns. 

Foto: Magnus Johansson 
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!ǊōŜǘŜ ƳŜŘ ƭƛƪŀōŜƘŀƴŘƭƛƴƎ ƻŎƘ ŜƳƻǘ ŘƛǎƪǊƛƳƛƴŜǊƛƴƎ 
Sedan 1/1 2017 s¬ ªr diskrimineringslagen ªndrad vilket innebªr att varje arbetsplats ska arbeta med aktiva ¬tgªrder 

fºr att fºrebygga diskriminering. Aktiva ¬tgªrder innebªr att en arbetsgivare m¬ste undersºka, analysera, ¬tgªrda 

samt fºlja upp och utvªrdera sitt arbete med diskrimineringsgrunderna. Fr¬n facklig h¬ll har vi pratat ihop oss mel-

lan de olika facken och skyddsorganisationerna och utformat en arbetsgrupp som tillsammans har fºrsºkt sªtta press 

p¬ MTR fºr att f¬ ig¬ng ett forum fºr dessa fr¬gor. 

 

Efter hºsten 2017 och #MeToo-v¬gen har m¬nga ªven f¬tt upp ºgonen fºr de strukturella problem som finns med 

sexuella trakasserier och kºnsdiskriminering p¬ arbetsplatsen. Lagen om sexuella trakasserier har skªrpts i om-

g¬ngar. I dag har arbetsgivarna ett stort ansvar fºr att utreda sexuella trakasserier och vidta ¬tgªrder. Det behºvs 

ingen anmªlan, utan arbetsgivaren ska utreda om n¬got hªnt ªven om det bara finns misstankar eller rykten. 

 

Om arbetsgivaren inte utreder saken, eller om det ªr arbetsgivaren som krªnker, kan du g¬ vidare till ditt fackfºr-

bund. Kontakta d¬ i fºrsta hand skyddsombudet p¬ arbetsplatsen men du kan ocks¬ gºra en anmªlan direkt till Dis-

krimineringsombudsmannen. Dit kan ocks¬ b¬de arbetsgivare och arbetstagare vªnda sig fºr att f¬ r¬d och stºd. 

[ŅƎŜǘ ƛ {ǀŘŜǊǘŅƭƧŜ 

Den planerade renoveringen av lokalerna i Sºdertªlje Hamn har skjutits upp d¬ aktuellt anbud blev fºr dyrt  enligt 

arbetsgivaren och det ska omfºrhandlas. Detta medfºr att planen p¬ en egen fackexpedition i Sºdertªlje s¬ ªven 

skjuts upp. Vi fºrsºker hitta en lºsning d¬ behovet av en expedition ªr stort.  ven stªdningen har fungerat under-

m¬ligt under ett bra tag och n¬gon fºrbªttring tycks inte ske. 

En annan fr¬ga i Sºdertªlje har gªllt postfackens vara eller inte vara. Arbetsgivaren kan inte ta bort postfack hur 

som helst utan dialog med facken. Kanske ªr postfackens roll utspelade d¬ vi g¬r mot en mer digital tids¬lder eller 

fyller de fortfarande en viktig funktion fºr att fºrmedla information? Framfºr gªrna din ¬sikt till Sºdertªljeombud 

Anna Christensson. 

 

{ƪȅŘŘŜǘ 
Skyddsombuden ªr delaktiga i m¬nga fºrbªttringsarbeten tillsammans med arbetsgivaren. Bland annat jobbas det 

med en revidering av larmrutinerna i Citybanan. Diskussioner om hur bagage i rulltrapporna ska fºrhindras p¬g¬r 

liksom en fºrenkling av fordonsskaderapportering i Compass och fºrbªttrade checklistor. Ett nytt larmsystem 

kopplat till telefonen ªr p¬ g¬ng. Detta gªller frªmst fºr de kollegor som mest riskerar bli utsatta fºr hot och v¬ld 

men ska s¬ sm¬ningom gªlla fºr samtliga kollegor. Blivande pensionªren Gºran Axelsson har lªmnat ifr¬n sig 

nycklarna och nytt skyddsombud ska tillsªttas.  r du intresserad eller vet n¬gon som skulle passa? Hºr av dig p¬ 

Skyddsombud.sekolok@mtr.se eller kontakta n¬got av skyddsombuden!  

¦ƴƛŦƻǊƳŜƴ 

MTR har tecknat avtal med en ny leverantºr. En del ªndringar och fºrbªttringar kommer att gºras men vi beh¬ller 

uniformens nuvarande utseende. Mer info kommer. 
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bŜƧ ǝƭƭ ƛƴǎƪǊŅƴƪƴƛƴƎ ŀǾ ǎǘǊŜƧƪǊŅǧŜƴΗ 
Seko Lok Pendeln gjorde i bºrjan av juni ett ut-

talande emot de inskrªnkningar i strejk- och 

konfliktrªtten som strax tidigare lagts fram ge-

nom Strids¬tgªrdsutredningen och en ºverens-

kommelse mellan arbetsmarknadens parter. Att 

arbetstagare fºrbjuds vidta strids¬tgªrder mot 

arbetsgivare som redan ªr bundna till kollektiv-

avtal, s¬vida inte syftet med strids¬tgªrden just 

ªr att uppn¬ ett kollektivavtal med tillhºrande 

fredsplikt, innebªr en maktfºrskjutning som 

gynnar arbetsgivarna. Det ºppnar upp fºr en 

arbetsmarknad dªr arbetsgivare kan handplocka 

fackliga organisationer att sluta s¬ billiga avtal 

med som mºjligt. 

 

Vi var inte ensamma om att uttrycka v¬rt miss-

nºje kring ºverenskommelsen utan m¬nga klubbar inom LO gjorde liknande uttalanden. Detta fºranledde att Seko 

Sp¬rtrafik, den fackliga branschorganisation som vi tillhºr och som organiserar ca 11 000 av Sekos 76 800 medlem-

mar, officiellt uttryckte sin besvikelse ºver ºverenskommelsen med Svenskt Nªringsliv. Diskussioner och organise-

ring underifr¬n lºnar sig! 

CŀŎƪƭƛƎǘ ǇňŘǊŀƎ ŦǀǊ ŀǧ Ƙŀ ǘňƎǾŅǊŘŀǊƴŀ ƪǾŀǊ 
Arriva som kºr P¬gat¬gen i Sk¬ne gick i bºrjan av september ut med att de vill ta bort sªkerhetstjªnsten fºr t¬gvªr-

dar. Istªllet vill de infºra en ny yrkeskategori utan sªkerhetstjªnst som de kallar fºr kundvªrdar. Lºnen fºr kund-

vªrdarna fºresl¬r de ska vara 18 294 kr/m¬nad vilket innebªr en rejªl sªnkning fr¬n de tarifflºner mellan 24 000 

och 30 000 som gªller fºr t¬gvªrdarna idag. Omg¬ende reagerade den lokala Seko-klubben och ifr¬gasatte hur 

detta skulle kunna fortsªtta att garantera sªkerheten p¬ t¬gen och fr¬gan gick till central fºrhandling som slutade i 

oenighet. 

 

Fºr t¬gvªrdarna s¬ kan inte lºnerna sªnkas s¬ som arbetsgivaren vill s¬ lªnge de ªr reglerade i kollektivavtalet ªven 

om tjªnstens inneh¬ll gºr det. Fºr de befintliga anstªllda beh¬lls lºnerna men fr¬n och med 9 december d¬ den nya 

entreprenºren Arriva Sverige tar ºver fr¬n Arriva t¬g kommer kundvªrdar utan sªkerhetstjªnst bºrja anstªllas. 

Lokfºraren kommer d¬ bli ansvarig fºr efterkontrollen av dºrrarna vid avg¬ng. Med l¬nga t¬g och vid de plattfor-

mar som krºker kommer lokfºraren behºva g¬ ut en bra bit fºr att kunna syna hela t¬get och fºrseningar kommer 

bli oundvikliga. Alternativet ªr att lokfºraren p¬ grund av stressen struntar i att gºra en grundlig efterkontroll vil-

ket ªventyrar sªkerheten. 

 

I januari 2015 ersattes konduktºrerna med blipp-stolpar p¬ Tvªrbanan och en hel yrkesgrupp sades upp. P¬ Ro-

slagsbanan ªr likadana stolpar i drift sedan i maj, dock ªr de fºre detta konduktºrerna fortfarande kvar p¬ t¬gen 

som t¬gvªrdar med sªkerhetstjªnst men utan att visera n¬gra biljetter. M¬nga av t¬gvªrdarna p¬ Roslagsbanan ªr 

bekymrade ºver framtiden och undrar om de kommer ha jobben kvar. Att av kortsiktiga, ekonomiska skªl slopa 

t¬gvªrdarna verkar allts¬ vara en trend som allt mer drabbar hela branschen. Seko lanserade nu i oktober en kam-

panj under parollen Fair Transport fºr att uppmªrksamma och upprªtth¬lla t¬gvªrdarnas funktion och fºr en jªrn-

vªg dªr resenªrernas trygghet och personalens arbetsmiljº prioriteras frªmst. 
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!ƪǝǾƛǘŜǘŜǊ ǎŜŘŀƴ ǎŜƴŀǎǘ 

aŜŘƭŜƳǎŀƪǝǾƛǘŜǘΥ .ƻǳƭŜ 

I slutet av maj arrangerade vi en medlemsaktivitet i form av boule p¬ Boulebar i Liljeholmen. Det spelades boule 

och dªrefter var det fransk middag. 

¦ƴƎŘƻƳǎŀƪǝǾƛǘŜǘΥ ¢±-ǎǇŜƭǎŘŀƎ 

Ungdomsansvariga i Seko Lok Pendeln och Pendelklubben arrangerade tillsammans en TV-spelsdag p¬ 49:an som 

blev mycket vªlbesºkt och lyckad. Tanken ªr att detta ska bli ett ¬terkommande evenemang fºr att f¬ kollegor un-

der 30 dels att g¬ med i facket men ªven att engagera sig och diskutera fackliga fr¬gor. Den fackliga anslutnings-

graden bland unga har generellt sjunkit dramatiskt p¬ arbetsmarknaden sedan 1990-talet men ªr fortfarande hºg 

inom jªrnvªgen vilket vi hoppas den fortsªtter att vara! 

mǇǇŜǘ Ƙǳǎ 

Seko Lok Pendeln vill vara synliga p¬ arbetsplatsen och arrangerade dªrfºr infotrªffar i personallokalen i Sºder-

tªlje Hamn 10 oktober samt p¬ Klarabergsviadukten 49 11/10. Temat fºr trªffarna var gruppval och turlistor. Vi 

bjºd p¬ frukt och frallor, svarade p¬ fr¬gor och diskuterade hur v¬ra scheman skulle kunna se ut. M¬nga bra fºr-

slag och id®er kom fram. 

YƻƳƳŀƴŘŜ ŀƪǝǾƛǘŜǘŜǊ 

мнκммΥ .ǳŘƎŜǘƳǀǘŜ- ƻŎƘ ƴƻƳƛƴŜǊƛƴƎǎƳǀǘŜ ǎŀƳǘ ƳŜŘƭŜƳǎƳǀǘŜ 

P¬ budget- och nomineringsmºte ska bland annat faststªllas vilka som kandiderar till fºrtroendeuppdrag nªsta ¬r. 

Mer information kommer genom kallelse och dagordning som kommer skickas ut. Vill du jobba fackligt eller kªnner 

du till n¬gon kollega som du tror skulle vara lªmplig? Kontakta valberedningens sammankallande Sam Ekemark p¬ 

072-9803464 eller Sam.Ekemark@mtr.se. 

I anslutning till budget- och nomineringsmºtet kommer vi att ha ett medlemsmºte dªr vi bland annat ska vªlja ett 

nytt skyddsombud. Dagordning och kallelse till b¬de medlemsmºtet och budget- och nomineringsmºtet kommer 

inom kort 

м ƻŎƘ уκмнΥ WǳƭōƻǊŘ Ǉň WƻǎŜŬƴŀǎ 

¡rets julbord ªr bokat p¬ restaurang Josefinas p¬ Djurg¬rden. 70 platser ªr bokade till eftermiddagssittningen mel-

lan klockan 15 och 18 de b¬da lºrdagarna. Mer information kommer i inbjudan via mail. 

Foto: Magnus Johansson 

Foto: Magnus Johansson 
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!ǧ ǘŅƴƪŀ Ǉň 
{ƪǊƛǾ ǊŀǇǇƻǊǘŜǊΥ ¢ƛŘ ŦǀǊ ǝƭƭƪƻǇǇƭƛƴƎΣ ǝŘ ŦǀǊ ǘŀȄƛǊŜπ
ǎƻǊΣ ƪƻǊǘŀ ƻōŜǘŀƭŘŀ ǊŀǎǘŜǊ ǎƻƳ ǎǇǊƛŎƪŜǊ 
Rapporter har kommit in ang¬ende att tid saknas fºr vissa moment i turer-

na. Exempelvis inkrªktas pausen nªr fordon ska delas i Nynªshamn p¬ 

vissa turer. Tiden fºr taxiresor till Brodep¬n och Nynªshamn har inte rªckt 

till i andra turer. Problemet med korta, obetalda raster som spricker vid trafikstºrningar ªr ocks¬ n¬got som varit 

¬terkommande och stªllt till problem. Upplever du liknande saker nªr du arbetar- skriv rapporter! Delge gªrna ªven 

till styrelsen@pendelforarna.se och/eller Skyddsombud.sekolok@mtr.se.  Genom att ha ett s¬ stort underlag som 

mºjligt dªr felen kartlªggs kan vi ocks¬ lªttare ¬tgªrda dem! 

tǊƛǾŀǘŀ ƳŀƛƭŀŘǊŜǎǎŜǊ 

Om en konflikt med arbetsgivaren skulle uppst¬ s¬ ªr bland de fºrsta ¬tgªrderna de skulle vidta att stªnga ner v¬ra 

jobbmailkonton. Det ªr dªrfºr av stort vikt att Seko Lok Pendeln har tillg¬ng till s¬ m¬nga medlemmars privata 

mailadresser som mºjligt. De absolut flesta har vi, men saknar vi n¬gra medlemmars privata mailadresser. Vet du 

att vi saknar din eller kªnner dig tveksam, kontakta oss! 

tŜǊƛƻŘǀǾŜǊǝŘ 

Vi har f¬tt kªnnedom om att medlemmar har f¬tt periodºvertid. Vi vill p¬minna er om att om ni har ºvertid motsva-

rande en arbetsdag (7,2 timmar) s¬ ska ni f¬ en 0-dag. Det lªttaste sªttet ªr att ni sjªlva har koll p¬ ungefªr hur 

mycket ni arbetar och om ni bºrjar nªrma er 7,2 timmar fºr mycket s¬ kontakta personalplaneringen och be om en 

0-dag. 

Foto: Mikael Haglund 


