
 
 

 

Förberedelse möte med AD angående Idris  
En kort rapport 

 

I går den 3 september träffades juristerna från LO-TCO rättskydd och från 

Almega för att försöka se om det finns någon möjlighet att hitta en lösning 

angående Idris omplacering från förare till lokalvården. Representanter från 

SEKO förbundet, Christer Rydh och från MTR, förhandlingschefen, Claes 

Lijedahl var närvarande. Idris var också där, samt Jannis Konstantis, 

klubbordförande och Olle Persson, klubbens sekreterare. Några medlemmar 

var också på plats för att visa solidaritet till vår medlem, Idris. 

 

Det handlar att MTR beslutade att stänga av Idris från säkerhetstjänst som 

förare och omplacera honom till lokalvård. Detta medförde att Idris har 

förlorat sin rätt att gå i avtalspension vid 61 alt 63. Man måste ha varit 

anställd tidigare 1 april 2001 och arbetat 10 av de sista 15 åren som 

trafikpersonal för att ha rätt till avtalspension SEKO anser att denna handling 

var att jämföra med en uppsägning och stämde MTR till AD. 

 

SEKO har visat en gång till (vi har gjort detta också under de lokala samt de 

centrala förhandlingarna) att det fanns lediga tjänster såsom som spx och 

ksv den aktuella perioden som omplaceringen ägt rum. Det verkar som att 

MTR ville straffa Idris för att han var kritisk mot företaget och för att 

statuera exempel. Det har blivit en prestige frågan för MTR samt de sparar 

mer än en miljon kronor från Idris indragna avtalspension. Vi kan inte 

förklara annars varför MTR vägrar att göra upp med SEKO om detta, sätta 

tillbaka Idris i tjänst som stationspersonal några år till eller behålla honom 

inom lokalvården men med rätt till avtalspension. 

 

MTR vägrar att komma överens med SEKO för att lösa problemet och därmed 

visar att MTR:s inställning som arbetsgivaren är inhuman. MTR är mer 

intresserad av pengar och prestige än de anställdas välmående och att ha en 

bra personalpolitik. MTR tycker att de når ett bra resultat genom repression. 

Sanningen är att effekten blir det motsatta. De anställda blir mer och mer 

förbannade. 

 

SEKO Klubb 111 fortsätter kräva att Idris ska få sin avtalspension som MTR 

stal från Idris. 

SEKO stödjer Idris kamp för upprättelse! 

Vi kommer att vara vid AD, då huvudförhandlingar ska äga rum den 5 och 6 

december 2013. Den 6 december meddelas domen.  

 

SEKO Klubb 11 anser att Idris behöver all stöd från arbetskamraterna inom 

Tunnelbanan 

Mvh 

Klubbstyrelsen 

  


