
KLUBB 111
Bli medlem i SEKO -för att vi tillsammans 

kämpar för bra arbetsvillkor. 

Kontakta oss!
Kontakta alltid din sektion först. -Vi har fackexpeditioner i Gullmarsplan, 
Liljeholmen och Västra Skogen. Öppettider anslås i varje mäss.

Central fackexpedition: Hornsbruksgatan 4, Hornstull.
Tel.nr: 08 - 668 29 06

E-post: sekotunnelbanan@gmail.com
Blogg: klubb111.wordpress.com 

Seko Medlemsservice: svarar på frågor om avgifter, autogiro, etc. 
Tel.nr: 0770 - 45 79 00.

Klubbens ordförande: Jannis Konstantis. 
Tel:  076 - 641 12 94. E-post: Jannis.klubb111@gmail.com.

Kontakt TL: Conny Älvestam
E-post: conny.alvestam@mtrstockholm.se. T

TUNNELBANAN
YRKESKATEGORI TRAFIKLEDARE



Kan du verkligen vara utan...

-en rättvis lön?
-en hel kropp?

-jobbet?

Höjd lön kommer inte med Tomten. Om arbetsgivaren själv fick bestämma, 
vad tror du att du skulle få för lön då?

Kroppen har du inte råd att förbruka och våra skyddsombud jobbar 
ständigt med att få MTR att förbättra vår arbetsmiljö. Skyddsombuden har rätt 
att stoppa farligt arbete om inte arbetsgivaren vidtar nödvändiga åtgärder.

Jobb fanns igår, finns det imorgon? Tänk om du blir inkallad till chefen 
som säger att ditt arbete inte längre finns kvar. Puts väck! Det är naturligtvis 
inte säkert att SEKO kan rädda ditt jobb, men vi kommer att göra allt vi kan för 
att hjälpa dig om du blir uppsagd. I värsta fall blir du tvungen att slåss för hela 
din tillvaro i arbetsdomstolen. Den dagen, må den aldrig komma, blir facket 
viktigare än någonsin i ditt liv.

SEKO är den största fackliga organisationen i Tunnelbanan. 

Rätt till fackligt biträde
Blir du uppkallad till samtal hos arbetsgivaren, har Du rätt att ha med dig en 
facklig företrädare. 

Du vet inte vad arbetsgivaren vill och SEKO: s förtroendevalda ger dig 
stöd och kunskaper i mötet med arbetsgivaren. Utnyttja alltid denna rättighet och gå 
aldrig ensam på dessa möten med arbetsgivaren!  Kontakta dina förtroendevalda.

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. 

h e m f ö r s ä k r i n g , 
sjukförsäkring. 

Seko - din vän när 
saker känns otryg-
ga på jobbet.



Klubb 111 organiserar alla yrkesgrupper i tunnelbanan: förare, 
spärrexpeditörer, kundservicevärdar, trafikledare och lokalvårdare. 
Tillsammans är vi cirka 1400 medlemmar. 

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 (efter sammanslagningen av Klubb 
119 som organiserade förare och TL och Klubb 120 som organiserade spx, 
värdar och lokalvårdare) är en stor och stark facklig organisation med cirka 
1400 medlemmar. Vi är en mycket stark motpart till MTR.

Sektion TLC/Arbetsledare
Klubb 111 organiserar sig i sektioner för att vara så medlemsnära som 
möjligt. När den nya klubben bildades var det självklart att skapa en sektion 
som representerar oss som jobbar som TL-YTL-arbetsledare -informatörer. 
Behovet av en sektion som kan bevaka våra intressen har vuxit fram i takt 
med att antalet medlemmar ökat i SEKO och att allt fler missförhållanden 
på TLC och TX framkommit.

A-kassan. -Om det värsta skulle hända.
För att gå med i SEKO: s A-kassa behövs inget intyg införskaffas i förväg från 
din gamla A-kassa. Avgiften till A-kassan är för närvarande 225kr.

Har du frågor, kontakta SEKO:s medlemsservice som kan ge dig svar på 
dina frågor. Tel. nr: 0770 - 457 900.

Det är inte bara genom våra anslags-
tavlor som du får reda på vad det är 

som händer på jobbet och för dig som 
medlem:

• Lokala infoblad finns.

• Klubbens nya tidning 
kommer att ges ut flera 

gånger per år.

Du hittar dessa i mässen, på 
anslagstavlor och på våra expeditioner.

Tveka aldrig att ta kontakt med 
facket om det är någonting du und-
rar över, om du har problem med 
någonting på arbetsplatsen eller om 
du vill ha med dig ett fackombud in 
till chefen.

Vi finns här för att hjälpa dig och 
bevaka dina intressen.

Vi vill att du ska ha det så bra som 
möjligt på jobbet.



Vad har SEKO gjort?

• När Seko fick reda på att TL gjorde full arbetsvecka alla veckor 
utan kompdag för helg, anmälde vi tvist inom 24 timmar. SACO-
TJ hade inte agerat över huvud taget, fast de kände till problemet. 
Vi vann denna tvist mot Veolia och nu får alla TL kompdagar på 
kortet att ta ut under året. 

• Vi har individuell lönesättning och när SEKO förhandlar lönerna 
är det enligt principen att det ska vara så lika som möjligt mellan 
kvinnor och män och att skillnaderna mellan våra medlemmar ska 
vara så små som möjligt. 

Här är ett axplock av de frågor som SEKO driver just nu:

• Hot och våld har ökat mot YTL och vi vill att yttre trafikledare 
har vakter med sig när de gör uttryckningar på natten eller till 
platser där det är stökigt/bråk. Inget yttre TL ska behöva arbeta 
själv och utsättas för onödiga risker.

• Vi anser att placeringsdatumet ska räknas från när man blir 
anställd. Idag börjar vi om från noll när vi blir YTL och det 
är inte rätt, för överallt i företaget är anställningsdatumet 
utgångspunkt för placeringen, varför ska det inte gälla för YTL 
och TL?

• Arbetstidsreglering. Idag har vi har väldigt lite som reglerar 
våra arbetstider i kollektivavtalet. Detta utnyttjar arbetsgivaren 
till max med Saco-Tj: s goda minne. PLE behöver kunna gå 
ifrån för att få en arbetspaus och YTL måste schemaläggas 
vettigt. 

• Vi jobbar för att förbättra arbetssituationen för TL/YTL och 
säger nej till att bevilja mer än 200 timmar övertid. MTR 
behöver anställa fler – inte låta personalen gå på knäna!

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

Vad kostar det?
Andra fackförbund må vara billigare, men det kostar cirka 80-100kr mer i 
månaden att vara med i SEKO och det är värt vartenda öre! Avgiften till SEKO, 
utan A-kassa, är cirka 338 kr i månaden för den som tjänar 26000kr eller mer. 
Första 6 månaderna är avgiften 100kr i mån, där 50 kronor går till vår klubb.
A-kassan är idag på 225 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 och medlemslån. 


