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FÖRHANDLINGAR MED MTR 
Varje måndag har SEKO förhandlingar 
med MTR. Förhandlingarna fortsätter och 
vi har en rad olika förhandlingar som vi 
skickat till central förhandling eftersom vi 
inte kommer någon vart med MTR. Några 
av de frågor vi skickat till central 
förhandling är: 
§ Felräkningspengar. Vi anser att 

MTR måste följa avtalet och betala 
ut pengarna.  

§ MTR vill ha förare som är anställda 
av TBT och följer ett annat 
kollektivavtal än det som våra 
förare har. 

§ Sättet som MTR tillsätter chefer, 
utan att följa det som står i 
kollektivavtalet. 

Håll utkik efter mer information om 
dessa och andra förhandlingar! 
 
MEDARBETARENKÄTEN. 
Det är viktigt att så många som möjligt 
svarar på MTR:s medarbetarenkät Great 
place to work. Passa på att visa vad ni 
tycker om MTR:s personalpolitik. Sista 
delen av undersökningen kan man skriva 
med egna ord vad man tycker om MTR. 
Passa på att berätta vad ni tycker om 
julsemestern, arbetstiderna och cheferna!  
 
LÄKARBESÖK PÅ ARBETSTID? 
Enligt vårt kollektivavtal har man rätt att 
gå till läkaren på arbetstid. Vi har kommit 
överens med MTR om en rutin som ser ut 
på följande sätt:  
Om du har ett fridagssystem med fridagar 
mitt i veckan så ska du försöka förlägga 
läkarbesöken till din lediga dag eller 
innan/efter jobbet. Om det inte går så får 
du gå på arbetstid. Du som jobbar måndag 
till fredag ska försöka boka tid efter eller 

innan arbetet. Om det inte går så får du gå 
på arbetstid. Anmäl till arbetsledningen att 
du behöver gå till läkaren på arbetstid så 
snart som möjligt. 
Förutom detta har man även rätt att besöka 
läkaren akut på arbetstid. 
 
1:A DAGS INTYG. 
För att MTR ska kunna kräva ett första 
dags intyg av dig som anställd måste de 
först ha haft en överläggning med dig och 
facket. 6 gångers korttidsfrånvaro under 
det senaste 12 månaderna leder till att 
MTR startar en Rehabutredning och inför 
krav på 1:a dags intyg. Intyget bekostas av 
MTR och MTR kan bestämma vem som 
ska utfärda intyget, oftast är det Feelgood. 
Om du får problem kring detta så kontakta 
oss. Oftast fungerar detta bra från MTR:s 
sida men ibland finns det chefer som hittar 
på andra saker än det som gäller.  
 
INTE MEDLEM I SEKO ÄN? 
VÄNTA INTE TILLS DET ÄR 
FÖRSENT! 
Vi har märkt en hårdare personalpolitik 
från MTR:s sida som resulterat i fler 
uppsägningar av personliga skäl. 
Toleransen för att de anställda ibland begår 
misstag har minskat från MTR:s sida. 
Många väntar med att bli medlem i SEKO 
tills något har hänt. Men då kan det vara 
försent. SEKO kämpar för alla våra 
medlemmar oavsett när man blivit 
medlem, men om man blir uppsagd och 
behöver rättshjälp så måste man ha varit 
medlem i minst 3 månader. 
Att vara medlem i SEKO innebär att du får 
stöd och hjälp, men framförallt innebär det 
att vi alla blir starkare mot MTR. Så vänta 
inte tills det ä försent med att bli medlem! 


