
     I DETTA NUMMER:
       Hur organiserar sig SEKO i framtiden?

             Om Stockholmsmodellen
 
      Klubben informerar

Nomineringsdags!



Vad har hänt sen sist?
Förra numret handlade bland annat om resultatet av SEKO-kongressen, 

om Statens Haverikommission som anmäldes av Klubb 119 och om 
klubbstyrelsens verksamhetsplan för 2010 . Och så gav vi ’övertagande’-

info. 

Tanken är att vi ska ge ut mellan 6-12 nummer av tidningen per år. Vi gör vårt 
bästa att ge ut två tidningar denna månad. Det är den du håller i just nu och ett 
julnummer som vi redan har börjat planera.   

Diskutera gärna tidningen på klubbens interna debattforum på: 
klubb119.wordpress.com så att vi kan ta del av era åsikter och bli en bättre 
tidning.

En facklig organisation blir inte starkare än vad medlemmarna gör den till. 
Redaktionen tar tacksamt och ödmjukt emot bidrag av alla sorts slag; det kan 

vara texter i form av en insändare eller en debattartikel. (Visst tycker du väl något om 
företaget eller facket?).  Det skulle kunna vara teckningar, knep & knåp eller foton 
eller precis vad som helst som du tycker passar in i tidningen. Väldigt givande 
skulle det vara om någon tunnelbaneförarkollega skulle skriva något om den tid 
som varit som anställd hos Veolia.

Tyvärr skriver ni inte mycket till tidningen. Vi vill påminna om att tidningen 
är till för medlemmarna och den är ett utmärkt forum för att återge dina 
tankar, känslor och åsikter i relation till arbetet.  Glöm inte att kollegorna och 
arbetsledningen faktiskt läser den här tidningen och kan ta del av vad just du 
tycker. Så, skicka gärna in din insändare! 

Nästa nummer tänker vi ge ut innan julen.

Maila in till redaktionen; adressen hittar du på längst ner på flera sidor i tidning-
en. Om du inte har tillgång till mail så kan du skicka ditt bidrag till: 

Raka Spåret, SEKO, Klubb 119
Liljeholmstorget 16
117 63 Stockholm                                                                      redaktionen

redaktionen@klubb119.org
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Ledare
Sedan 2 november har MTR tagit över tunnelbane-

verksamheten i Stockholm. Många saker är ännu 
inte klara. Vi konfronteras med brist på rutiner, 

införandet av nya blanketter (eller nygamla) som inte 
är godkända genom förhandling, förvirring angående 
arbetsuppgifterna för nya yrkesgrupper, osv. 

Nya förhandlingar
Snart kommer SEKO och MTR att förhandla om 
den nya organisationen och förhoppningsvis kommer 
många saker att falla på plats så småningom. En sak är 
säker, SEKO Klubb 119 kommer även i fortsättningen 
att verka för en kollektivtrafik i offentlig regi och vi 
fortsätter att starkt ogilla att det finns privata aktörer 
som tjänar pengar på kollektivtrafiken. 

Vi anser att kollektivtrafiken ska tillhöra allmänheten 
och att vi för detta betalar skatt. Vi vill inte att vinsten 
ska försvinna till några aktieägare (varken inhemska el-
ler utländska).

Avtalsyrkan 2010
LO har bestämt sig också angående avtalsyrkanden som 
våra förbund ska köra inför avtalsrörelsen 2010. Vår 
klubb vill självklart att vi kräver högre löner men det 
blir svårt att driva gentemot förbundet och LO. På den 

8e december, då vi har avtalskonferens 
(för alla klubbar inom järnvägs-
branschen), kommer vi att göra 

vårt bästa och kämpar så 
mycket det går.

Nominera mera
Vår klubb har nomineringsmöte på den 10e december. 
Jag uppmanar alla medlemmar att nominera personer 
till de olika posterna som är vakanta. 

Fundera på vilka som sitter i dag på de posterna, 
om de var bra eller inte och nominera antingen samma 
personer (om du tycker att de gör ett bra arbete) eller 
helt nya. 

Det är upp till alla oss medlemmar att ha fackliga 
förtroendevalda som kämpar och försvarar utifrån våra 
klassintressen.

Pågående process
Det pågår också en process som du kan läsa om i tid-
ningen angående en ny SEKO organisation inom tun-
nelbanan. 

Alla våra medlemmar kommer att ha tid att diskutera 
de olika alternativ som finns och bestämma hur SEKO 
kommer att arbeta i framtiden inom tunnelbana.

Vår klubb kommer också att ha en ny sektion som 
alla våra medlemmar som arbetar som trafikledare, tra-
fikbefäl, ple osv kommer att tillhöra.

Har du något problem eller undrar du över något, kon-
takta oss på en gång.

Jannis Konstantis
ordförande klubb 119
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SEKO klubb 119 och Huvudskyddsombudet anser att:

Synpunkter och kommentarer från 
SEKO Klubb 119

angående slutremissen J-06/05 
Brand i en T-banevagn på Rinkeby T-banestation. 

AB län, 2005-05-16

1. Det måste finnas flera nödutgångar som kan använ-
das vid utrymning, detta gäller samtliga stationer.

2. All personal (förare, spärrexpeditörer, lokalvårdare, 
inre och yttre trafikbefäl m fl) måste ha samma utbild-
ning om utrymningsvägar där det ingår att öva ute i 
verkligheten, inte i en lektionssal. Regelbundna brand-
övningar som ger klara och tydliga direktiv samt goda 
kunskaper i åtgärder vid brand. En utarbetad plan som 
alla känner till måste upprättas och läras ut. 

3. Larmtelefoner måste finnas på fler platser och vara 
väl utmärkta. De får inte  vara kopplade som de är idag 
(dvs. att om en telefon går sönder slås flera telefoner 
ut). Alla larmtelefoner måste vara olåsta, så att även tra-
fikanter kan använda dem i en nödsituation.

4. Brandalarm måste finnas på alla tåg, stationer och 
i samtliga tunnlar oavsett tunnelns längd. All personal 
måste ha ett mobilt larm med gps funktion som kan 
larma TLC då det inte går att kommunicera på andra 
sätt. 

5. Högtalarsystemet i tågen måste fungera även om 
strömmen har gått. I dag fungerar inte högtalarna på 
C20 vagnarna när det är strömlöst. Högtalarsystemet på 
de gamla vagnarna är helt undermåligt och fungerar i 
viss utsträckning inte alls, trots att de enligt SL ska vara 
i trafik till 2020.

6. Utrymningsplan måste finnas på alla stationer och tåg 
(som det finns på alla flygplan och båtar), så att alla tra-
fikanter lätt informeras om befintliga utrymningsvägar. 
 
Sist men inte minst vill vi påpeka att många av de in-
blandade parterna dvs Veolia (fd Connex), Tågia, SL, 
Stockholms brandförsvar, Elsäkerhetsverket m fl inte 
har tagit sitt ansvar. 

Det var tur att branden i Rinkeby inte slutade i 
katastrof. Om de brister som redan var kända hos de 
berörda myndigheterna och företagen hade åtgärdats, 
hade denna olycka aldrig inträffat. 

SEKO klubb 119 ser mycket allvarligt på det som har 
hänt och hoppas att Haverikommissionen i sin rapport 
understryker vikten av att vidta förebyggande åtgärder 
för att förbättra säkerheten i Tunnelbanan. Trots att 
det har gått snart fem år sedan branden i Rinkeby, har 
mycket lite ägt rum i form av åtgärder för att förbättra 
säkerheten i tunnelbana, både för trafikanterna och 
personalen. 

Säkerheten i Tunnelbanan kan inte längre fortsätta 
att betraktas som en ickefråga och de företag och myn-
digheter som är ansvariga måste omedelbart sätta in 
åtgärder för att förbättra brandsäkerheten, oavsett de 
ekonomiska kostnaderna.
 
 

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantinis
Ordförande SEKO klubb 119

Karl-Erik Cedergren
HSKO

DEN UTBRÄNDA TRASAN INSPEKTERAS.                                                               Foto: Scanpix.
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REVIDERING AV VERKSAMHETSPLAN & BUDGET
SEKO Klubb 119 kommer att genomföra en revidering 
av verksamhetsplan samt budget för 2010 pga att de 
lokala banorna ska bilda en egen klubb. 

Klubbstyrelsen ska behandla de två förslagen till 
verksamheten och budget på ett möte som ska hållas 
under förmiddagen på den 10e december och sedan ska 
förslagen läggas fram under kvällen på ett nominerings- 
och budgetmöte.

Ni som vill läsa de aktuella dokument i samband 
med det här är välkomna att besöka klubbexpeditionen 
vid Liljeholmen där dessa fi nns. Vi kan också maila dem 
till er.

Red.

SVAR FRÅN JUSTITIEOMBUDSMANNEN (JO)
Som vi i förra numret och via anslag på arbetsplatsen har 
kunnat läsa så valde Klubb 119 med Jannis Konstantis i 
spetsen att JO-anmäla Statens Haverikommission. 

Grunden för Klubbens agerande är att det fyra år 
efter branden i en t-banevagn vid Rinkeby ännu inte har 
kommit fram en rapport som redovisar en utredning 
kring denna händelse. 

Nyligen fi ck Klubb 119 ett brev som svar av JO. Bre-
vet förmedlar nyheten att Haverikommissionen utlovar 
rapport i frågan om Rinkebybranden senast vid årsskif-
tet 2009/10. Det är ju om en månad, så inom kort får vi 
tydligen ta del av Haverikommissionens bedömningar 
och slutsatser. Det blir intressant läsning...

Red.

Kallelse till nominerings- 
och budgetmöte

Härmed kallar klubb 119 till medlemsmöte tors-
dagen den 10 december kl 18.00 i fackets lokal 
vid Liljeholmen

Ur dagordningen:
Verksamhetsplan för 2010
Budgetförslag för verksamheten 2010
Ändring av arbetsordningen bl a ändring av antal sektio-
ner samt inrättade av sektion för TL/tb/ple
Nomineringar till uppdrag för klubben och sektionerna 
(bifogar listan över posterna)
Fastställande av valdagar och valansvarig
Övriga frågor

Vi bjuder alla på glögg och pepparkakor samt lussekatter

Hjärtlig välkomna, 
önskar styrelsen för klubb 119!

Läs mer om nominerandet på sid. 8!

NOTISER
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SEKO:s kongress har nyligen ändrat stadgarna och 
en konsekvens av detta är att de två klubbarna 
som är verksamma inom tunnelbanan måste änd-

ra deras sätt att arbeta och deras sätt att organisera sig.
Fram tills nu har SEKO haft två fackliga organisatio-

ner inom vårt arbetsområde: 
SEKO Klubb 120 som organiserar spärrexpeditörer, 

värdar samt lokalvårdare, och SEKO Klubb 119 som 
organiserar förare i tunnelbana och lokala banorna, 
konduktörer och depåpersonal på lokala banorna samt 
expeditionspersonal på trafiksidan.

Det pågår två parallella processer: 

1.Det kommer snart att bildas en ny klubb som 
ska organisera all personal som arbetar inom 
lokala banorna med Veolia som arbetsgivare 

med ca 200 medlemmar. Det finns redan en interims-
styrelse som består av Iqbal Mohammad (Saltsjöbanan), 
Juwanro Haddad (Lidingöbanan), Lise Fuchs (Tvär- och 
Nockebybanan) samt Nils Josephsson (Depåpersonal). 

De kommer att få stöd och hjälp av Jannis Kon-
stantis (ordförande på SEKO Klubb 119) samt Ulf  
Brandt (ordförande SEKO Stockholm) för att planera 
uppbyggnaden av den nya klubben. P-O Fällman, om-
budsman från SEKO kommer att ha huvudansvar för 
förhandlingar med stöd av Jannis Konstantis. 

I detta arbete kommer också Håkan Stokke från Sal-
tis att hjälpa till.

2.Enligt de nya stadgarna kommer vi att ha två 
alternativ att organisera oss. 

Antingen kommer de två klubbarna inom 
tunnelbana att bilda något som kallas en förhandlings-
organisation eller så blir det en gemensam klubb. 

Att bilda en förhandlingsorganisation innebär att det 
ska finnas två klubbar, som hittills har varit fallet, men 
med den skillnaden att klubbarna överlåter en stor del 
av sin makt till en ny styrelse och ett representantskap 
som ska vara överordnad de nuvarande klubbarna. 

Att bli en gemensam klubb betyder att alla organise-
ras i en klubb med möjligtvis olika sektioner. 

Arbetsgruppen granskar
Just nu finns det en arbetsgrupp som består av Jannis 
Konstantis (ordförande Klubb 119), Jan Melakoski 
(ordförande Klubb 120) och Ulf  Brandt (ordförande 
SEKO Stockholm) som går igenom de olika alternativ 
och förbereder underlag som kommer att presenteras 
först till klubbstyrelserna för 119 och 120 under decem-
ber 2009 och sedan till medlemmarna. 

Underlaget redovisar vad som är positivt och nega-
tiv med de olika alternativen. Under januari 2010-mars 
2010 kommer det att pågå en diskussion med debatt i 
vår tidning, på bloggen, under informationsmöten osv 
så att alla åsikter kommer fram. 

Fortsättningsvis kommer arbetsgruppen att samla 
in alla åsikter, bearbeta dem och informera klubbstyrel-
serna. Till slut ska medlemmarna avgöra vilken väg som 
ska väljas genom en medlemsomröstning.

Målet är att vi, oavsett om vi är förare, spx, värdar, lo-
kalvårdare, vagnarbetare, trafikledare/befäl eller ple ska 
kunna arbeta tillsammans för att försvara våra intressen 
och förbättra våra villkor och vårt kollektivavtal.

Jannis Konstantis

Hur kommer SEKO att or-
ganisera sig i framtiden?

NOTISER
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Klubben

1 st Ordförande på två år: Nuvarande är Jannis Konstantis (Röd linje).
2 st Revisor på två år: Nuvarande är Urpu Soini (Blå linje), den andra är vakant.
1 st Revisorsuppleant på två år: Nuvarande är Jan Hägglöf  (Röd linje).
Valberedare på ett år (en från varje sektion): Nuvarande är Abdulcelil Aldur, Monica Lindberg-Wall. 
2 st ordinarie ledamöter av SEKO Stockholms (avdelningen) representantskap: Nuvarande är Jan-
nis Konstantis (Röd linje), Carolin Evander (Röd linje).
3 st ersättare ledamöter av SEKO Stockholms (avdelningen) representantskap: Nuvarande är 
Moncef  Jerbi (Grön linje), Jenny Skagerman (Röd linje), Roland Eliasson (Grön linje).

Alla medlemmar kan nominera 
till de följande platserna för klubben:

Sektion 122 – Röd linje

1 st ordförande på två år: Nuvarande är Carolin 
Evander.
2 st ordinarie ledamöter på två år: Nuvarande är 
Mimmi Sundberg, Jannis Konstantis.
1 st ordinarie ledamot till klubbstyrelsen på 
två år: Nuvarande är Jenny Skagerman.
1 st Skyddsombud på tre år (ny post som ska 
täcka in- och natttjänster): Vakant.
Kontaktombud: (obegränsat antal).
3 st valberedningen på ett år.

Sektion 123 – Blå linje

2 st ordinarie ledamöter på två år: Nuvarande är 
Majid Abdullahpour, Fernando Anes Viseu.    
2 st ersättare sektionsstyrelsen på ett år: 
vakanta.
3 st valberedningen på ett år.

Sektion 121 – Grön linje

1 st ordförande på två år: Nuvarande är Thomas 
Witting.
1 st ordinarie ledamot i klubbstyrelsen på två 
år: Nuvarande är Acke Tickmany.
2 st ordinarie ledamöter på två år: Nuvarande 
är Moncef  Jerbi, Acke Tickmany.
1 st Skyddsombud Gullmarsplan på tre år: Nu-
varande är Mats Kannerberg.
3 st valberedningen på ett år.

Du kan maila, ringa eller 
posta ett brev med dina nomi-
neringar.

Alla medlemmar inom sektionen kan nominera till de 
följande platserna: 

NOMINERINGSDAGS!



PLATTFORMSVÄRDARNA

Vi har haft ett första utvärderingsmöte med 
MTR om hur det har fungerat med plattform-
svärdarna hittills.

Vi har framfört att vi anser att plattformsvärdarna 
bör ha säkerhetstjänst för att kunna vara mer behälpliga 
för förarna. Hittills har de flesta uttryckt att man helt 
enkelt inte vet vad plattformsvärdarna gör. 

Det är uppenbart att deras utbildning behöver kom-
pletteras och deras arbetsuppgifter konkretiseras. Som 
det är i nuläget saknas det också en rutin för hot/våld 
och PUT när det kommer till plattformsvärdarna och 
det är helt oacceptabelt. 

Det är klubb 120 som organiserar plattformsvär-
darna men vi hade önskat att de istället tillhörde samma 
klubb som oss förare.  Utvärderingsmötet kom fram 
till att varje platskontor ska hålla workshops med fö-
rare och plattformsvärdar för att i detta forum kunna 
diskutera vad som funkar bra, vilken typ av hjälp vi 
förare behöver, hur vi ska kommunicera med varandra 
på plattformen etc. 

Vi är övertygade om att plattformsvärdarna kommer 
att vara en resurs i framtiden om deras arbetsuppgifter 
blir tydligare och om deras utbildning utökas.

Carolin Evander

KONSTIG LÖN 25/11?

Nedan följer svar på de flesta frågor kring våra 
löneutbetalningar från MTR och Veolia. Vi 
vet att en del personer fått fakturor med skuld 

att betala igen till Veolia och detta bryter mot den över-
enskommelse vi har med Veolia, som säger att eventuell 
skuld ska regleras via vår lön från MTR. Har ni problem 
eller frågor, kontakta oss i SEKO. 
Du kan själv ocks  ringa till Veolia och fråga vad de hål-
ler på med, men om felaktigheterna inte korrigeras kan 
vi i SEKO driva en lönetvist åt dig.

Du som jobbar heltid:

Månadslön från MTR för 2-30 novem-
ber.

Månadslön från Veolia fför 1 nov samt 
tillägg/övertid/avdrag för rikskuponger 
etc.

I december betalas månadslönen ut 
som vanligt av MTR med tilläggen från 
november.

Jobbade du söndagen den 1 nov får du 
tillägg från Veolia i december.

Du som jobbar deltid:

Som vanligt betalas lönen ut i efter-
hand.

Du får lön från Veolia i november och 
från MTR i december.

Om du jobbade 1 nov betalas detta ut i 
december av Veolia.

Ersättning för uniformsinlämning:

Ni som lämnade in uniformen får 
denna ersättning utbetald av Veolia i 
december.

Klubbstyrelsen

v

v

v

v

v

v

v

v

KLUBBEN INFORMERAR
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Medlemsmöte
Medlemsmöte Fredagen den 4 december i Gull-
marsplan kl 17 – 19. 

Det är ett nomineringsmöte för fackliga uppdrag 
inom sektionen (alvik och gullmarsplan) och till klub-
ben (klubben samordnar och leder sektionernas arbete).  
Uppdragen är b l a ordförande och två ordinarie platser 
i sektionsstyrelsen. Se separat valinformation. 

Medlemsmötet är även tänkt att inleda en förutsätt-
ningslös diskussion om våra tjänster. Vi vill påbörja 
arbetet med tjänsterna för placeringen 2010 redan nu 
och vill diskutera allt som har med tjänster att göra med 
medlemmarna. 

Vi bjuder på enklare förtäring på mötet. Du har rätt 
till fem timmar tid åter per år för att närvara på med-
lemsmöten. Mötet är i utbildningslokalen ovanför TX.

Facket – arbetsledningen
Vi har fått en ny enhetschef  i gullmarsplan. Den till-
sättningen är inte förhandlad med oss. Samtalsklimatet 
mellan facket och platschefen på gröna linjen är inte det 
bästa just nu men vi försöker få till ett bättre klimat. 

Vi har bjudit in arbetsledningen till förutsättningslö-
sa samtal kring tjänsterna men tyvärr så upplever vi att 
intresset från deras sida är obefintligt. De säger att de 
vill avvakta direktiv från MTRs ledning. (Som om led-
ningen för MTR skulle ha något emot att vi har dessa 
samtal som de har på röda linjen utan problem). 

Vi kommer fortsätta våra försök till att få igång de 
samtalen.  

Jag är väl medveten om att den här texten inte direkt 
kommer hjälpa men det är vår skyldighet att informera 
er om hur det ligger till. MTR ska bekänna färg. Vill de 
ha en dialog med personalens ombud – eller inte? 

Stämmer era tidssaldon?
När vi har haft stopp i trafiken och ni har tvingats sitta 
på tåg i över sex timmar har ni rätt till kvittningstid utö-
ver den tiden som är övertid. Ni som haft S1 under året 
skulle kompenseras med en extra fridag för nationalda-
gen. Kolla era saldon, kolla även om de stämmer efter 
övergången. 

På förekommen anledningen vill jag även informera om att 
övertid skall ges efter fem (5) minuter, d v s 300 sekunder och inte 
efter sex minuter som några felaktigt tror. 

Thomas Witting
Ordförande Sektion Grön 

070 – 786 28 20
thomas@klubb119.org

AKTUELLT PÅ GRÖNA LINJEN
 nyheter från sektion 121 
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PÅ GÅNG I LILJEHOLMEN  
nyheter från sektion 122 

Strulet vid omställningen från 
sommar- till vintertid.

Det är länge sedan nu, men anledningen till att det blev 
fel var för att tjänstepaketet innehöll felaktigheter. Ni 
som satt länge på tåg den helgen och inte fick era raster, 
om ni inte skrivit övertid än -gör det nu. MTR skickar 
detta vidare till Veolia.

Massagen!
Efter att vi tagit upp frågan med MTR har nu massagen 
kommit tillbaka. Som vanligt finns det tider att boka på 
onsdagar.

Kombi
Efter att Rosi och Carolin besökt Nyboda tog vi upp en 
del frågor med vår platschef  Kim. 

Kläder: All kombipersonal som behöver kläder/
skor ska beställa och få detta via Kim. 

Utbildning: Vi tog upp att många kombi fortfaran-
de saknar komplett utbildning och Kim ska ta upp detta 
med TBT så att alla får den utbildning som krävs för att 
kunna utföra alla arbetsuppgifter som kombi. 

Ö1/Ö24: Kim ska kolla med TBT angående städ-
ning av graven.

Arbetsbeskrivning ska anslås så att det tydligt fram-
går vad som ingår i Kombis arbetsuppgifter.

Jultjänster
Vi håller på med tjänsterna. Julafton och Annandagen 
är granskade och i princip klara efter några små föränd-
ringar. Tjänsterna följer kollektivavtalet och är max 8.40 
i omlopp.

Kvar att granska är nyårsafton och mellandagspaketen. 
Vi borde hålla tidsplanen och kunna presentera alla 
tjänster senast den 10 december.

Tjänster via mail.
I väntan på att Intranätet ska fungera har vi bett MTR 
att skicka ut DK listorna via mail.

Vill man ha tjänsterna på mailen går man upp och 
anmäler detta till PLE.

Högtalare eller reserv utanför TX?
Efter att en del oroliga medlemmar påpekat det obe-
hagliga i att PLE som sitter på TX kan lyssna på oss 
i mässen via det högtalarsystem som de använder när 
de ropar på reserverna tog vi upp frågan med vår chef  
Kim.

Hon tar gärna ned högtalaranläggningen men då vill 
hon att alla som är reserv hädanefter ska sitta reserv ut-
anför TX för att säkerställa att man får tag i reserven.Vi 
tycker att detta är utpressning men vår argumentation 
bet inte på Kim. 

Därför har vi valt att låta medlemmarna bestämma. 
På nomineringsmötet den 4 december klockan 17.00 
kommer vi att ta beslut om saken.

Om du inte kan delta så kom in under vårt öppna 
hus och säg vad du tycker! Dessutom kommer det fin-
nas fika och almanackor för 2010.

Öppet hus fredag 4 december 12.00-17.00 och 
Medlems/Nomineringsmöte klockan 17.00.

För sektion 122:
Caroline Evander
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Kollektivtrafiken är ett av 
våra verktyg i samhälls-
byggnationen, en av de 

viktigaste delarna av samhällets 
infrastruktur. 

I våra möjligheter att göra bo-
stadsområden och arbetsplatser 
tillgängliga, har den gemensamma 
trafiken en avgörande betydelse och 
påverkar därför den ekonomiska ut-
vecklingen i en region. 

Kollektivtrafiken är även ett 
mycket viktigt verktyg i miljöar-
betet, strävan att nå ge-
mensamma klimatmål, 
kampen för att få luft 
som kan andas i våra 
städer och bevaran-
det av en natur som 
även våra barnbarn 
skall kunna leka i. 

Släpper vi ambitio-
nerna att via demokra-
tiska kanaler använda dessa 
verktyg så riskerar vi att ställas åt 
sidan till förmån för kortsiktig eko-
nomisk rovdrift, kaotisk trafikstruk-
tur och social snedfördelning. 

Lundinutred-
ningens förslag 

Det är därför vi utifrån ett ekono-
miskt, miljömässigt och demokra-
tiskt perspektiv måste se det hot 
utredningens slutsatser utgör. 

Avskaffande av trafikhuvudmän 
i länen, upphandling på linje och 
avgångsnivå (i stället för trafikom-
råden), drift på enbart kommersiella 
villkor (läs biljettintäkter) samt en 
sorts utmaningsrätt för småentre-

prenörer gör att demokratins rätt 
att påverka den faktiska 

trafiken urholkas. 
Det kommer 

inte längre att vara 
möjligt att ha ett 
helhetsgrepp om 
trafikstrukturen i 
en region. Än min-

dre kommer myn-
digheter att kunna ga-

rantera och upprätthålla 
trafik vid t ex konkurser. Sådan 

kompetens riskerar att försvinna 
med trafikhuvudmannaskapets upp-
hörande. 

Vi anser att det scenario kol-
lektivtrafikutredningen målar upp 
kommer att bestå i en ännu sämre 
kvalitet för trafikanter eftersom 
samordningen i trafiken försvinner, 
sämre utdelning för de skattekronor 
som satsas i trafik, en än mer ur-
holkad anställningstrygghet för de 
anställda och, slutligen, nya risker 
för säkerheten i trafiken. 

Det sistnämnda sagt med erfa-
renheter från Storbritannien som är 
det enda land i Europa som genom-
fört något som liknar utredningens 
förslag. 

Idén om marknadens 
överlägsenhet 

Kollektivtrafikutredningens slutsat-
ser bygger på idén om den privata 
marknadens överlägsenhet både vad 
gäller ekonomi som verksamhetens 
effektivitet. Vi anser att detta är en 
modern myt. Kollektivtrafiken har 
under de senaste 15 åren varit i det 
närmaste helt privatiserad. Vi har 
idag en rik bank av erfarenheter. 

Under det inledande 90-talets våg 
av utförsäljningar levde beslutsfat-
tare i föreställningen att kostnaden 
skulle sjunka dramatiskt, samtidigt 
som effektiviteten skulle öka, om 
tidigare offentlig verksamhet drevs i 
privat regi. Denna föreställning har, 
när vi nu har facit i hand, visat sig 
vara felaktig. 

Kollektivtrafikutredningens egna 
siffror (bilaga 6) visar att den reala 
kostnaden per körd kilometer (dvs 
trafikvolym och inflation påverkar 
ej siffran) är högre 2007 än den var 
1986. Biljettpriset i kollektivtrafiken 
har i genomsnitt ökat tre gånger 
snabbare än bensinpriset under åren 
1985 till2 007. 

Störst skillnad i ökning är det 
under perioden 1991 till 2007, 
dvs under den period då privata 
entreprenörer tog över i stort sett 

Den borgerliga regeringsalliansen tillsatte under 2008 en utredning för att 
öka ”konkurrensen och kundnyttan” inom kollektivtrafiken. Styrd av regering-
ens utredningsdirektiv innehåller slutbetänkandet från utredaren Ulf Lundin 
långtgående marknadsanpassning av trafiken. Undertecknare av detta upprop 
känner att vi nu måste agera kraftfullt för att förhindra kaos i kollektivtrafi-
ken. Vi är också oroade för vad som kan hända om demokratin släpper allt 
ansvar för samhällets infrastruktur. 

I DET ALLMÄNNAS TJÄNST

”Vi anser att det 
scenario kollektiv-
trafikutredningen 

målar upp kommer 
att bestå i en ännu 
sämre kvalitet för 

trafikanter...”
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all kollektivtrafik på väg och lokal 
järnvägstrafik/tunnelbanor. 

Skatter och byråkrati 
Skattefinansieringsgraden har inte 
sjunkit totalt sett. Sant är att den 
sjönk från ca 60 % av kollektivtra-
fikens kostnader 1985 till ca 47 % 
2007. Men det hänger ihop med 
sänkningen av momsen i två steg 
1993 och 1996. 

Momssatsen på resor har 
sjunkit från 25 % 1985 
till 6 % idag. Man kan 
därför med fog påstå 
att ett sätt att skat-
tesubventionera har 
bytts mot ett annat. 

Inte heller den 
”offentliga byrå-
kratin” kan sägas ha 
minskat. Anne-Marie 
Lindgren skriver i rappor-
ten Ta tillbaka demokratin (utgiven 
januari 2009, Arbetarrörelsens 
tankesmedja) att ”Privatiseringarna 

I DET ALLMÄNNAS TJÄNST
har krävt uppbyggnad av nya admi-
nistrativa strukturer, nya regelverk 
och ny kompetens inom stat och 
kommun/landsting, dels för att 
sköta upphandling och kontrakts-
utformning, dels sköta kontroll 
och utvärdering av de privata före-
tagen.” 

Personalen inom kollektivtrafi-
ken betalar också ett högre pris ge-
nom försämrad anställningstrygghet 

och kontinuitet. 
Vi upplever att ut-
redningens svar på 

problemen är som 
att säga att ”visser-
ligen vet vi att det 
är en usel medicin. 
Men om vi bara 

ökar doseringen 
kanske ...” 

Vårt alternativ 
Vårt alternativ måste vara en de-
mokratiskt styrd samhällsplanering. 
En infrastruktur som bidrar till 

”Personalen inom 
kollektivtrafiken be-
talar också ett högre 

pris genom försämrad 
anställningstrygghet 

och kontinuitet.”

miljöarbetet. En verksamhet där alla 
som arbetar i den eller nyttjar dess 
tjänster är nöjda med dess innehåll 
och där det är möjligt att vara fack-
ligt aktiv eller som anställd bygga sin 
försörjning på antagandet att mitt 
jobb är ”fast och tills vidare”. 

Vi begär därför att Lundinut-
redningen förpassas till pappers-
korgen. 

Att alla nya förslag till ytterligare 
kommersialisering av kollektivtrafi-
ken stoppas och att vi tillsammans 
påbörjar en debatt om framtiden. 

Vi vill ha och måste ha en fung-
erande, ekonomiskt, miljömässigt 
och demokratiskt försvarbar kol-
lektivtrafik - som drivs i det allmän-
nas intresse och på det allmännas 
uppdrag.
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LO-distriktet i Stockholm har dragit igång något 
som kallas för Stockholmsmodellen. Föregånga-
ren är Trondheimsmodellen där norska LO 

frågade sina medlemmar om vilka frågor de tyckte var 
viktiga. När svaren sammanställts frågade norska LO 
alla politiska partier om deras inställning i dessa frågor 
och efter detta gick de ut till medlemmarna och visade 
vilka partier som var villiga att föra den politik som LO 
medlemmarna ville.

Hur funkar det?
I undersökningen som LO i Stockholm tagit fram,  
får LO-medlemmarna gradera sina åsikter på en skala 
mellan 1-10 kring totalt 21 olika påståenden inom fyra 
områden; arbetsmarknad, välfärd, trafik/miljö och bo-
städer. 

Undersökningen och insamling av resultat pågår t 
o m den 28 februari 2010. Utifrån det sammanställda 

VAD ÄR STOCKHOLMS-
MODELLEN?

resultatet kommer LO att ställa frågor till de politiska 
partierna för att se vilka som bäst svarar upp mot med-
lemmarnas krav och önskemål. 

Resultatet av medlemsundersökningen och de poli-
tiska partiernas svar på frågorna kommer att offentlig-
göras under våren 2010. Därefter inleder LO ett opini-
onsbildande arbete, framförallt inför valet i september 
men även under nästa mandatperiod. 

Den pågående undersökningen besvaras antingen 
genom att ett förtryckt enkätformulär som finns 
på fackexpeditionerna eller via Internet på adress 
www.lo.se/stockholmsmodellen.

Detta är ett effektivt sätt att skapa opinion på och vi 
uppmanar alla våra medlemmar att fylla i enkät under-
sökningen. 

Carolin Evander

14



S E R I E R



Nästa nr av Raka Spåret 
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