
 

Sektion Lokalvården 
Vi som är lokalvårdare arbetar sida vid sida med förarna 

och stationspersonalen. Självklart ska vi vara med i samma 

fack och kämpa för bra villkor på vår gemensamma 

arbetsplats.  

 

SEKO försvarar alla sina medlemmars intressen! 

 

Kontakta oss! 
 

 Semere Gerezgiher är ordförande för sektion lokalvården.  

Tfn: 076 641 10 51Semere.klubb111@gmail.com 

  

Nitesh Nahar är huvudskyddsombud för lokalvården.  

Tfn: 076 641 15 94 Nitesh.Nahar@mtrstockholm.se 

 

 Jannis Konstantis är ordförande för hela SEKO 

Tunnelbanan. Tfn: 076 641 12 94 

jannis.klubb111@gmail.com 

 

 Moncef Jerbi kan allt om försäkringar! Tfn: 0766411398 

Moncef.klubb111@gmail.com 

 

För senaste nytt besök vår blogg! 

klubb111.wordpress.com 

 
VARFÖR BLI MEDLEM I SEKO KLUBB 111? 
 

Vi är den största fackföreningen på MTR. Vi organiserar 80 % av all 

personal och fler och fler väljer att vara med i SEKO. Vi finns 

representerade på alla linjer och vi är en fackförening som står upp för våra 

medlemmar, vi delar inte upp våra medlemmar i ett A och ett B lag!  

 

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 är en stor och stark facklig organisation 

med cirka 1300 medlemmar. Vi är en mycket stark motpart till MTR 

och under 2011 blev vi en enda klubb för alla medlemmar i SEKO i 

tunnelbanan.  

SEKTION LOKALVÅRDEN 
 

Klubb 111 organiserar sig i sektioner för att vara så medlemsnära som 

möjligt. Lokalvårdarna har en egen sektion.  Semere är ordförande i 

sektionen och är ordinarieledamot i klubbstyrelsen. 

Vad har SEKO gjort? 
. 

 

 Medlemmar inom lokalvården som varit visstidsanställda under en 

längre tid har tack vara våra förhandlingar fått fast anställning. 

 Vi har föbättrat arbetsmiljö, t ex att förflytta städmaskinen ska äga 

rum med två personer istället av en osv. 
 

 2004 avslöjade SEKO en stor städskandal där vår tidigare 

arbetsgivare anställt papperslösa som städade svart i tunnelbanan. 

Vi fick ett stort skadestånd samtidigt som vi hjälpte de papperslösa 

till schysstare villkor. 
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Vilka frågor driver SEKO just nu? 
 

 Problem med arbetsledare som behandlar lokalvårdare 

illa.  

 

 Att MTR vill att lokalvårdare ska städa utanför 

tunnelbanans område.  

 

 Att det ska finnas en placering för Lokalvården såsom 

trafikpersonal har. 

 

 SEKO anser att lokalvården ska ha en lönestege och 

inte individuell lön. Detta är något vi kämpar för. 
 

 

Vilka frågor tycker du att vi ska driva? Hör av dig till oss! 

 

Vad kostar det? 
 

Andra fackförbund må vara billigare, men det kostar inte mycket mer 

i månaden att vara med i SEKO och det är värt vartenda öre!  

Avgiften till SEKO, utan A-kassa, är cirka 285kr i månaden för den 

som tjänar mellan 17-20 000kr. Första 6 månaderna är avgiften 50 

kr i mån. 

 

A-kassan är idag på 163 kr i månaden. 

Om du inte hittar en medlemsansökan så finns de på: www.seko.se  

Medlemskap i A-kassan är frivilligt men som medlem i både SEKO 

och vår A-kassa får du en inkomstförsäkring som ger dig 80% av din 

faktiska lön vid arbetslöshet. 

 

 

 

 

Vad ger ett medlemskap i SEKO? 
 

En bättre arbetsplats med schyssta villkor!  

Allt som vi har på vår arbetsplats är resultatet av förhandlingar, 

vi får ingenting gratis och ingenting är självklart! 

 

 SEKO förhandlar om allt! T.ex. din lön/arbetsmiljö/förmåner.  

 Utbildning. Vi erbjuder alla våra medlemmar att gå på betald 

medlemsutbildning. 

 Försäkringsrådgivning. 

 Rättshjälp (driva frågor som rör din anställning rättsligt) 

 Information. Som medlem får du veta vad som händer och kan 

när som helst ställa frågor. 

 Påverka din arbetsplats. Genom att gå på medlemsmöten, ta upp 

dina frågor eller att engagera dig fackligt kan du påverka. 

 Tillgång till centrala förmåner som medlemsel, medlemslån.  

 

Följande försäkringar ingår i medlemsavgiften: 
 

 Olycksfallsförsäkring (med akut ersättning, merkostnader, 

tandskador, rehabilitering, dödsfallsersättning och 

invaliditetsersättning med upp till 6 basbelopp). 

 Barngrupplivförsäkring (ger begravningshjälp om ditt eller 

make/maka/sambos barn avlider). 

 Inkomstförsäkring. Alla medlemmar som tjänar mer än 18700kr 

per månad och som är medlemmar i SEKO: s A-kassa får en 

inkomstförsäkring som ger 80 % av din verkliga lön de 100 första 

dagarna.  

 

SEKO: s försäkringar är tecknade via Folksam till förmånliga priser 

och som medlem har du möjlighet att teckna kompletterande 

försäkringar som T.ex. hemförsäkring, sjukförsäkring.  
 

http://www.seko.se/

