
Till ledamöterna i SL:s trafiknämnd 

 

Det har kommit till SEKO Pendelklubbens kännedom  att trafikförvaltningen rekommenderar 
trafiknämnden  att den 22 0ktober besluta om att viseringen ombord på pendeltågen ska ersättas 
av ”självvisering” via valideringsstolpar på stationerna. Vår uppfattning är att detta är ett illa 
genomtänkt förslag som tyder på dåliga kunskaper om hur verkligheten ser ut på ”Nynäsbanan”. 
Här följer kort några av de invändningar vi har. 

 

1. Intäktssäkring 
När den viserande personalen försvinner från tågen så kommer biljettintäkterna att minska.Många 
väljer idag alternativet SMS-biljett och köpet görs oftast först när viseringspersonalen ber att få se 
färdbeviset. Åtskilliga sätter detta i system eftersom resan blir gratis om viseringen av något skäl 
uteblir eller inte hinns med fullt ut. Det gäller i synnerhet de som gör en kortare resa på sträckan 
Västerhaninge- Nynäshamn.  
 
I nuläget blir nästan alla tåg fullt ut viserade av personalen vilket innebär att även de som åker 
kortare sträckor ( tex Ösmo-Nynäshamn) får betala för sin resa. Om ingen visering sker på tågen så 
kommer allt fler använda sig av SMS-biljetten som ju snabbt kan knappas in om biljettkontrollanterna 
vid något enstaka tillfälle skulle råka dyka upp. Det blir mao fritt fram för de som vill åka utan betala 
på Nynäslinjen. 
 
Det rimmar illa med det som sas i samband med upphandlingen av pendeltågsverkssamheten 2016 
där just intäktsäkring var ett av de prioriterade målen.  

 

2.Tryggheten ombord 
Nynäsresenärerna är vana vid att det finns viseringspersonal som man känner igen på tågen. 
Självklart ökar det tryggheten ombord, speciellt på kvällar och nätter. Viseringspersonalen har inte 
väktarbefogenheter men i de allra flesta fall räcker det med att uniformerad personal finns inne i 
vagnarna för en lugn och trygg resa. Att visering utförs skapar också en naturlig kontakt till 
resenärerna som inte behöver leta och söka upp personal för att kunna ställa eventuella frågor de 
har. Troligen får ett beslut om att ta bort viseringspersonalen att leda till att en del resenärer väljer 
att inte ta tåget på kvällar och nätter.  
 
Om problem uppstår ombord på tåget så tar det för övrigt ofta lång tid att få väktare/polis på plats 
om det uppstår problem ombord. Sträckan Västerhaninge-Nynäshamn sträcker sig till stor del över 
tämligen isolerade platser som befinner sig långt från de stora trafiklederna. Den skiljer sig på det 
sättet från de övriga pendeltågslinjerna. 
 
Att det ur resenärssynpunkt upplevs som trevligare med viserande värdar på tåget än alternativet 
med väktare och biljettkontrollanter är tämligen självklart. Värdarna har också möjlighet och kunskap 
att informera och svara på frågor om resan. Vare sig väktare eller biljettkontrollen har den 
kunskapen.   
 
 



Även här går beslutet emot det som sas vid upphandlingen 2016 då även ökad trygghet ombord var 
ett prioriterat. Utökningen av personalen ombord har varit en bra sak ur trygghetssynpunkt men nu 
blir i stället resultatet att ingen personal alls kommer att befinna sig inne i resenärsutrymmet under 
resan vilket varit fallet alltsedan pendeltågen började gå till Nynäshamn 1975. 
 
3.Vårt förslag 
SEKO Pendelklubben önskar att beslutet om att ta bort viseringspersonalen från tåget skjuts upp och 
utreds en gång till. Vi förväntar oss också att bli inbjudna till SL och få ge våra synpunkter innan ett 
beslut tas. Det är märkligt att synpunkter från den personal som jobbar ute på tågen och känner 
verksamheten bäst inte tagits in.  
 
Som folkvalda politiker i trafiknämnden är de er absoluta skyldighet att noga sätta er in i en fråga 
innan beslut tas. Vi som väljare och medborgare har rätt att kräva det. Att tjänstemännen på 
trafikförvaltningen föreslår en sak innebär inte att ni måste besluta enligt detta.  
 
 
Mvh  
Olof Fryklöf för SEKO pendelklubbens styrelse 
 
 


