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De lokala 

avtalsförhandlingarna 
avslutades 

Lönerna betalas ut i samband med novemberlön. 
 
Bakgrund 

SEKO Klubb 111 har haft många förhandlingar med MTR angående det lokala 
kollektivavtalet när det gäller arbetsvillkor och lönerna, sedan mars 2013. Vi 

förhandlade både separat med MTR men också tillsammans med de andra 
fackföreningarna mot MTR inom Tunnelbanan i en del frågor. 
 

Yrkanden 
Från början visade sig att MTR var intresserade om en sak. Hur ska vi arbeta 

mer med mindre pengar. MTR hade tre yrkanden:  
1. Att ta bort rätten att vara ledig minst varannan helg. Det innebar att det som 
vi har kämpat i åratals skulle vi ta bort och vårt sociala liv skulle försämras.  

2. Att man ska fylla veckoarbetstiden. Att ha t ex en extra arbetsdag varje 4:e-
6:e vecka och att inte få övertidsersättning om man inte har fyllt 

veckoarbetstiden. Vi skulle då arbeta eventuellt mer och få mindre betalt jämfört 
med idag. SEKO ansåg att det inte är vårt fel att MTR inte kan fylla det avtalade 
veckoarbetstiden. Om vi skulle arbeta mer än våra fasta jobb, då skulle det bli i 

form av frivillighet och rejäl extra betalning.  
3. Att förlänga semesterperioden fr o m 1 maj t o m 30 september.  

  
SEKO hade följande yrkanden:  

1. 1500 kronor lönehöjning åt alla som sedan justerades till 1.000 kr åt alla.  
2. Införa lönestege som är värd för Lokalvården.  
3. Införa placering för Lokalvården  

4. Omloppstid för alla högst 8.30  
5. Månadslön till alla deltidare  

6. Att alla ska ha samma semesterdagar som innan 1 april 2001, dvs 25 dagar 
fram till 40 år, 31 dagar när man fyller 40 år och 32 dagar när man fyller 50 år.  
Under förhandlingarna diskuterade vi en lönestege för lokalvårdare som var 

mycket lågt och då menade MTR att vi ska betala från vår pott (från lönehöjning) 
hela kostnaden! Samt vi skulle acceptera någon eller några från deras andra 

yrkanden. SEKO accepterade inte detta.  
 
Lönerna 

Till slut var det bara att förhandla om lönerna. Vi har föreslagit som sista bud att 
vi skulle satsa mer på slutlönen för trafikpersonal. Detta skulle inte kosta 

företaget mer i år men MTR accepterade inte heller detta. Till slut gällde det 
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centrala avtalet, dvs 2,7% att smeta ut till alla lönestegen. SEKO ansåg att vi 

inte kan avsluta förhandlingarna innan vi är klara också med de individuella 
lönerna. 

MTR kom med ett förslag i slutet av september med de individuella lönerna. Där 
företaget lyckades inte ha lönesamtal med lokalvården, utan någon förklaring. 

SEKO ansåg att MTR:s förslag var bättre än förra årets men det fanns 
fortfarande problem. Vi kom med ett motbud och MTR accepterade det. SEKO 
ansåg trots det att det finns en del arbetskamrater som är lokalvårdare, 

Hittegods, trafikledare, FRC, stations- och trafikgruppschefer som var värda mer 
än MTR föreslagit men MTR vägrade att acceptera vårt förslag. SEKO antecknade 

på protokollet att MTR måste se till att de personerna ska ges chans till nästa år 
lönerevision att förbättra sin lön. 
 

Låglönesatsning 
Den mest positiva saken som har hänt var att vi hade en lönekartläggning i 

slutet av maj så en del personer inom lokalvården fick en bättre lön utanför 
potten. Sedan fanns det en lönepott som genererades av att ca 40 
servicecoacher försvann och de blev ksv. SEKO lagt då ett förslag till de andra 

fackliga organisationerna att vi skulle använda denna pott till en extra 
låglönesatsning på lokalvården som har lägre än 19.000 kronor i lön. De fackliga 

organisationerna föreslog detta gemensamt och MTR accepterade förslaget. 
Detta var mycket positivt och de berörda personerna fick en extra höjning på 
535 kronor i deras lön, utöver den individuella höjningen. 

 
Alla ska få sin lön utbetalt i samband med november lönen retroaktivt fr o m den 

1 april 2013. Detta gäller också alla tillägg, fasta och rörliga samt intjänade 
övertid och mertid för samma period. Angående de som har individuella löner, 
kontakta någon av oss om du vill veta vad du fick. Kontrollera er lön som 

kommer den 25 november. Om det finns fel, kontakta oss snarast. 
 

Sammanfattningsvis kan vi säga att SEKO inte är nöjda med avtalet men det är 
lite bättre än förra året och vi har lyckats ha en bra låglönesatsning för dem som 
behövde mer. 

 
Vi vill tacka också alla medlemmar som har visat en bra sammanhållning till 

strejkvarslet som tyvärr blev inte av. 
 
Vi fortsätter kampen för bättre arbetsvillkor och bättre löner. Det centrala avtalet 

är klar också för åren 2014 och 2015 men nästa år är uppsägningsbart om t ex 
MTR tecknar inte kollektivavtal när det gäller den inplanerade trafik på fjärrtåg 

mellan Stockholm-Göteborg. 
  

Förhandlingsdelegationen 
Jannis Konstantis, Jampe Melakoski, Matti Wennerberg, Semere Gerezgiher, 
Gunnar Öhman, Kicki El Gomati 
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Utfall i kr  baserat på det centrala avtalets löneutrymme á 2,70%

Kl 2012 Höjning 2013 2012 Höjning 2013

1 20520 554 kr 21 074 kr 1 124,40 3,32 kr 127,72 kr

2 21341 576 kr 21 917 kr 1,5 126,90 3,38 kr 130,28 kr

3 22367 604 kr 22 971 kr 2 129,30 3,53 kr 132,83 kr

4 26173 707 kr 26 880 kr 2,5 132,50 3,53 kr 136,03 kr

3 135,60 3,62 kr 139,22 kr

Den "långa" DT-stegen tillämpas 3,5 147,10 3,96 kr 151,06 kr

i princip enbart för Tutf 4 158,60 4,31 kr 162,91 kr

2012 Höjning 2013 2012 Höjning 2013

1 20242 547 kr 20 789 kr 1 122,68 3,31 kr 125,99 kr

2 20960 566 kr 21 526 kr 2 127,03 3,43 kr 130,46 kr

3 21986 594 kr 22 580 kr 3 133,25 3,60 kr 136,85 kr

4 24182 653 kr 24 835 kr 4 146,56 3,95 kr 150,51 kr

2012 Höjning 2013 2012 Höjning 2013

1 19225 519 kr 19 744 kr 1 116,52 3,14 kr 119,66 kr

2 19943 538 kr 20 481 kr 2 120,87 3,26 kr 124,13 kr

3 20969 566 kr 21 535 kr 3 127,08 3,44 kr 130,52 kr

4 23047 622 kr 23 669 kr 4 139,68 3,77 kr 143,45 kr

2012 Höjning 2013
Enkel 17,69 0,48 kr 18,17 kr
Kvalificerat 39,51 1,07 kr 40,58 kr
Storhelg 88,79 2,40 kr 91,19 kr
Utlåningsersättning 244,09 6,59 kr 250,68 kr
Handledare 38,89 1,11 kr 40 kr
Spx som Värd, "flexnattpaus", Körinstruktör 64,95 1,75 kr 66,70 kr
Spx som Värd per tim 8,00 0,22 kr 8,22 kr
Kompetenstillägg 97,32 2,68 kr 100 kr
Depå, 51,92 1,40 kr 53,32 kr

OB & övriga tillägg

Kundservicevärd Deltid - timlön

Heltid - Månadslön Spärrexpeditör Deltid - timlön

Löneändring/höjning 2013 - Trafikpersonal 

Heltid - Månadslön Förare Deltid - timlön

Heltid - Månadslön


