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Om föräldratjänster – MTR backade 

Vi har informerat förra veckan om situationen 

med föräldratjänsterna. Tack vare era, 

medlemmarnas, protester och självklart 

SEKO:s protester och agerandet, äntligen 

backade MTR! Man insåg att man skulle inte 

vinna något. Man skulle skapa mer missnöje än 

den som finns istället. I dag, onsdagen den 24 

april 2013 hade vi förhandlingar med MTR 

igen och vi skrev kollektivavtal på att MTR 

ska undanta tjänster från placeringen angående 

personer som har behov av speciell anpassade 

tjänster såsom rehab, föräldrar som har 

problem osv. Facket och MTR ska ha 

överläggningar om de tjänsterna före den årliga 

placeringen. Dvs att man ska ha samma 

procedur som man har haft förut men nu är det 

kollektivavtal. Självklart garanterar inte detta 

att alla ska få garanterad en sk föräldratjänst 

men vi ska se till att man ska försöka 

tillgodose de behov som finns. 

SEKO tackar alla medlemmar och även icke 

medlemmar som reagerade mot MTR:s beslut.  

 

Angående betald ledighet för enskild 

angelängehet  

Vi har på kollektivavtalet rätten att vara ledig 

med lön upp till tio dagar för hemska händelser 

såsom att en mycket nära släkting dör, är svårt 

sjuk, begravningen osv. MTR har tillämpat 

detta mycket restriktivt och SEKO kämpade 

mycket för att det ska bli en så mycket som 

möjligt rättvis behandling. Det står bl a på 

kollektivavtalet: 

” Under ledighet för enskild angelägenhet kan 

arbetstagare om synnerliga skäl föreligger, 

medges behålla frånvarolönen under 

sammanlagt 10 arbetsdagar per kalenderår. 

Som ”synnerliga skäl” ska anses nära anhörigs 

svårare sjukdom eller bortgång, begravning, 

gravsättning av urna samt bouppteckning efter 

sådan anhörig. Med ”nära anhörig” avses make 

/maka/ registrerad partner/sammanboende,  

barn, barnbarn, föräldrar, syskon, sonhustru, 

svärson, svåger, svägerska, svärföräldrar, mor- 

och farföräldrar, adoptivbarn, adoptivföräldrar 

samt personer i föräldrars ställe.” 

Vi har haft många förhandlingar med MTR 

och nu MTR har ändrat reglerna. De nya 

reglerna innebär att: 

1. Man får 1-2 dagar för svårare 

sjukdom. 

2. Man får 1 dag för bortgång. 

3. Man får 1 dag för begravning 

4. Man får 1 dag för gravsättning av urna. 

5. Man får 1 dag för bouppteckning. 

6. Man får 1 dag för resan inom Sverige 

och platsen överstiger mer än 20 mil 

från Stockholm, 2 dagar för Europa 

och 3 dagar utanför Europa. 

Om man måste lämna arbetet omgående, ringer 

man till sin chef/arbetsledningen och man får 

gå omgående. Man kan gå omgående också om 

man får information om ett sådant besked 

innan man ska gå till jobbet. Man får ledig utan 

lön och sedan när är man tillbaka man skriver 

en ansökan och reglerar ledigheten. 

SEKO anser att detta är en stor förbättring för 

alla anställda.   

 

Olika förhandlingar 

1. Vi fortsätter förhandlingar angående 

de felaktiga semestrarna i början av 

nästa vecka. Vi kan inte lova att alla 

ska få den semester som man sökte 

men vi ska göra vårt bästa att så många 

som möjligt ska få som de ville. 

2. Om deltidare som sökte heltid på 

sommaren, SEKO har begärt en 

förhandling angående deltidare spx 

som har sökt att arbeta heltid under 

sommaren för att vi har fått klagomål 

att man har inte följt LAS listan. Om 

ni har också klagomål på detta, 

kontakta Klubben per mail. 

3. SEKO har protesterat starkt mot att 

MTR ger städningen av våra 

kontorslokaler och mässar till en 

entreprenör. SEKO anser att våra 

lokalvårdare gör ett mycket bra arbete 

och man ska all verksamhet i egen 

regi. Den nya entreprenören ska inte 

städa lokalerna på söndagar!!!  

 

Kalendarium 
Nästa Klubbstyrelsemöte tisdagen den 21 maj. 


