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Angående placeringsordningen på Trafik 
 

Hej! 
MTR har gjort det igen!  
Placeringslistorna som är ute var fel! Vi har tagit upp detta i går och MTR 
förklarade sig att man gick på att man ska gå på LAS-datum för deltidarna. 
SEKO förklarade att det är kollektivavtalet som gäller och därför man ska 
gå på placeringsdatum. 
MTR lovade att skicka en ny lista. Den nya listan innehåller, enligt uppgift, 
också felaktigheter. 
 
SEKO vill påpeka att MTR ensidigt bestämde sig, utan att informera oss, 
att kolla allas anställdas placeringsnummer. Vi vet inte själva vilka 
kriterier MTR använde och hur de har tolkat kollektivavtalet. En sak är 
säker, de har lyckats skapa igen förvirring och oro bland personalen. 
 
Om arbetsgivaren har gjort fel och vi kan bevisa det, även i ett enda fall 
som påverkar placeringsordningen, kan leda att hela placeringen kan 
ogiltigförklaras. 
 
Ni, som tycker att ni har fått fel placeringsnummer, kontakta oss 
omgående! Så maila till oss: sekotunnelbanan@gmail.com 
Skriv till oss hur har ni jobbat och om det var en oavbruten anställning. 
Tänk på att om man hade en oavbruten anställning, gäller också tiden 
från SL, Connex och Veolia. 
 
Mvh 
 
Jannis Konstantis 
 
Ordförande 
SEKO Tunnelbanan 
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§ 19 PLACERINGSORDNING 
Mom 1 Turplaceringsdatum 
Vid placering för trafikpersonal (årlig placering eller delplacering) får 
arbetstagare välja tjänst/tjänstegrupp i tjänsteåldersordning. Avgörande 
är det personliga turplaceringsdatum, som varje arbetstagare har. För 
bestämmande av detta turplaceringsdatum gäller följande regler. 
• Grundregeln är att turplaceringsdatum är lika med anställningsdatum 
inom MTR. (Anställda med turplaceringsdatum inom såväl SL som 
Connex/Veolia,vilka övergått till anställning inom MTR, bibehåller 
gällande turplaceringsdatum, såvida anställningen varit obruten.) 
• Grundregeln gäller även deltidsanställd i anställningsgrupp A och B10. 
För deltids-anställd i anställningsgrupp B gäller att anställningstiden får 
tillgodoräknas till hälften. 
• Vid återanställning gäller att turplaceringsdatum konstrueras utifrån 
beräkningssättet att tidigare anställning tillgodoräknas enligt 
ovanstående, oavsett hur länge avbrottet i anställningen varat.  
• Tid för tjänstledighet utan lön frånräknas inte så länge den 
sammanhängande frånvarotiden uppgår till högst 12 månader. Överstiger 
frånvaron 12 månader, frånräknas de överskjutande månaderna. Detta 
gäller inte när det är fråga om militärtjänst enligt värnpliktslag (svensk 
eller utländsk) eller jämförbar förordning. 
• För ålderspensionär som kvarstår i tjänst gäller att turplaceringsdatum 
är lika med återanställningsdatum. (Detta gäller inte vid uppskjuten 
pensionsavgång.) 
• Vid varje placeringstillfälle insätts arbetstagarna i den ordningsföljd per 
trafikexpedition, som följer av turplaceringsdatum, varvid den 
arbetstagare som har lägst turplaceringsdatum erhåller 
placeringsnummer 1 osv. Om två eller flera arbetstagare har samma 
turplaceringsdatum, ges företräde till den som har den högsta 
levnadsåldern. 
• Lokal överenskommelse kan träffas om att årlig placering inte ska 
genomföras. 


