
                                                                                                 
 

  

NYTT FRÅN SEKTION RÖD  
     Nyheter från SEKO Tunnelbanans röda sektion tillsammans med skyddsombuden. 

 

Vecka 2/2014 

Sektionens mailadress: sektion122@gmail.com  
Ordförande: olle.klubb111@gmail.com                                      Vice ordförande: edgardo.klubb111@gmail.com 
                     Tel: 076 641 1034                                                                                Tel: 076 641 1284 

”MINDRE KAOS MED KOLLEKTIV-
AVTAL       

Så säger Dan Holke VD för 
LO ‐ TCO Rä sskydd. 
(Texten är hämtad ur LO‐TCO 

Rä sskydds folder: Ordning och 
reda med lagar och Kollek vav‐
tal) 

 
Kollek vavtalen ger 
ordning och reda på 
arbetsplatserna. Med 

dem i handen står vi starkare mot ar-
betsgivarna. Men vi kan inte ta avtalen 
för givna, vi måste ständigt vara be-
redda a  slåss för dem. I synnerhet nu 
när rörligheten över gränserna ökar.  
 
Vad som gäller mellan arbetsgivare och arbets‐
tagare regleras i Sverige genom det enskilda an‐
ställningsavtalet, lags ning och kollek vavtal. 
När det gäller lön och andra anställningsvillkor 
spelar kollek vavtalen en mycket vik g roll. Till 
skillnad mot de flesta andra länder i Europa har 
vi ingen lag som garanterar en minimilön, utan 
den regleras genom avtalen. Utan kollek vavtal 
kan ll exempel en utländsk arbetsgivare betala 
hur låga löner som helst ll sin arbetskra  som 
u ör arbete här i Sverige. Med kollek vavtal får 
både svenska arbetstagare och arbetstagare 
från andra länder som u ör arbete här rimliga 
löner och rä visa villkor.  
 
Målet är kollek vavtal för alla 
 
I Sverige finns det ingen myndighet som överva‐
kar a  företagen följer de arbetsrä sliga lagar‐

na och kollek vavtalen, med undantag för ar‐
betsmiljölags ningen. Staten har överlå t 
övervakningen ll arbetstagarna själva, genom 
de fackliga organisa onerna. Det är alltså vår 
uppgi  – din och min – a  se ll a  arbetsgivar‐
na blir bundna av kollek vavtal och övervaka a  
reglerna följs. Vårt mål måste vara a  alla ar‐
betsgivare som har verksamhet i Sverige ska ha 
kollek vavtal och a  de ska gälla för alla an‐
ställda. Då går det inte a  köpa arbetskra  ll 
e  lägre pris än kollek vavtalens minimilöner. 
Då slipper de skötsamma arbetsgivarna bli ut‐
konkurrerade och våra medlemmar kan behålla 
jobben.”  
 

IDRIS på AD 

 

Idris blev omplacerade från trafiken ll 
lokalvården och konsekvensen blev a  
han förlorade sin pensionsrä , enligt 
pensionsavtalet.  
 
Jag hade hoppats på a  kunna lämna någon in‐
forma on om ärendet, men förhandlingarna 
blev fly ade ll nya datum igen! Preliminärt nya 
datum är onsdag den 5 och 6 mars. 2014. SEKO 
ansåg a  han kunde omplaceras ll spx eller ksv 
men det ansåg inte arbetsköparen. SEKO stäm‐
de därför MTR för a  de a kan jämföras med 
uppsägning.  
AD:s utslag i målet är av högsta vikt för oss alla. 
Vi hoppas a  många arbetskamrater kan 
komma ll AD och visar si  stöd ll vår arbets‐
kamrat.  
 
Arbetsdomstolen finns på Stora Nygatan 2 B,  
T‐ Gamla Stan.  
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 Nomineringsmöte  
Du som är fackligt intresserad – Ställ upp!! 
Det är dags för nomineringar inför valet. 

 
Anmäl di  intresse, nominera dig ll någon av de poster 
som är lediga. Du har digare i veckan få  dagordningen 
och listan på lediga poster hemskickad ll dig via posten. 
Du hi ar även listan på klubbens hemsida.  
 
Nominering ska ske senast den 15 januari kl. 18.00 och 
endast via mail valberedning.klubb111@gmail eller på 
mötet den 16/1. De du föreslår måste vara llfrågade och 
villiga a  ställa upp i valet.  
 
Mötet kommer också a  behandla Klubbens planerings-
konferens för 2014  
 
 

Välkomna Torsdagen den 16 januari 2014 kl 14.30  
ll Havregatan 4, T-Skanstull (ingång från gården) 

 
 
 
 


