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Förhandlingar  
I måndags den 17 december hade SEKO 

överläggningar med MTR om tjänstepaketet 

för bana 2, bana 3 samt TLC inkl STVO 

tjänsterna. Som vi har berättat förut ska STVO 

tillhöra TLC organisation, STVO ska delta i 

placeringen som vanligt med samma blankett 

som förarna, de kan söka både STVO tjänster 

samt förartjänster. När man är STVO ska det 

gälla samma arbetstidsregler som gäller som 

förare, då deras befattning är tunneltågförare.  

När tjänstepaketen presenterades visade det sig 

att när det gäller rastavlösare samt när det 

gäller STVO natt på bana 3 har man bemannat 

Ställverket med trafikledare. Vi påpekade att 

de har sagt något annat när vi förhandlade om 

STVO.  

 

Utöver detta påpekade vi att det är en stor 

säkerhetsrisk att man ska bemanna Ställverket 

på bana 3 natt med en trafikledare, då man ska 

ha en trafikledare samt en trafikledare som 

STVO. Det betyder att man sparar en tjänst 

men de bryter mot kontraktet gentemot SL 

samt TLI (motsvarande TRI för 

Trafikledningen), då måste det finnas två TL 

samt en STVO.  

 

Utöver detta har vi påpekat att det är olämpligt 

att ha TL som rastavlösare då situationen är 

ansträngd och när vi har olika händelser 

kommer vår personal (STVO) att betala priset 

med indragna matraster, pauser osv. SEKO vill 

ha rastavlösare som är vår personal, dvs förare 

som har kompetens som STVO. 

 

Vi fortsätter överläggningarna på fredag. Det 

kommer också göras en riskanalys som vi 

begärde. Vi sa också att om man inte tar oss på 

allvar tycker vi att det är en stor säkerhetsfråga 

och allmänheten måste veta vilka risker som 

finns. 

 

SEKO hade också överläggningar angående de 

nya tjänstepaketen på bana 2 och 3. Vi har 

föreslagit 8.40 omloppstid och bättre tjänster 

än i år men det verkar som att MTR vill 

fortsätta på den gamla vanliga vägen, dvs 

utnyttja oss till max. Det kostar en tjänst till på 

att ha tjänstepaket på 8.40 och enligt MTR ska 

ekonomi, pengar alltså gå först! När vi påpekar  

att när man har ett bra tjänstepaket med kortare 

omloppstid personalen mår bättre och det 

tjänar MTR också på i slutändan. Det är som 

att prata inför döva öron. Inte undra på att 

resultatet av Great place to work är så lågt 

angående hur personalen ser på MTR. 

Självklart var de tvungna att rätta till de 

kollektivavtalsbrott som fanns med men de 

började med att tolka sträcktjänster på ett helt 

nytt sätt med att utöver den betalda rasten, så 

sätter dem in en paus, så de förlänger tjänsten. 

Vi har också påpekat en del önskemål som vi 

får väl se utslaget på när vi träffas nästa gång. 

 

Vi hade också en förhandling samtidigt om 

TLC paket. Där har de jätte långa nattjänster, 

F-system, långa matraster osv. MTR hade 

också 7 st tjänster som bröt mot 5 timmars 

regel angående matrasten men de var tvungna 

att rätta till dem. Utöver detta har de missat 

den fjärde stolen på TLC 1 samt som sagt att 

de har en mindre person på TLC 3 på natten. 

Vi får väl se vad de svarar på fredag när vi 

träffas igen.    

 
Klubbstyrelsemöte 
Torsdagen den 17 januari är nästa 

klubbstyrelsemöte. Om en medlem vill skicka 

en motion eller vill ta upp en fråga, skicka ett 

mail till vår adress 

sekotunnelbanan@gmail.com 

 

Medlemsmöte 
Torsdagen den 17 januari kommer vi att hålla 

vårt nästa medlemsmöte. På mötet kommer vi 

att behandla nomineringar till val som kommer 

att äga rum i början av 2013 när det gäller 

skyddsombud. Om ni vill nominera en kamrat, 

fråga henne/honom om den personen ställer 

upp och skicka mail till 

valberedning.klubb111@gmail.com  
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