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 SEKO varslar om konflikt — STREJK  
 

”SEKO – Facket för Service och Kommunika on – har idag beslutat a  varsla om konflikt på järn-
vägsområdet. Det är förhandlingarna mellan SEKO och Almega som strandat och SEKO tvingas 
därför a  varsla om konfliktåtgärder, främst med fokus på den upphandlade spårtrafiken i 
Stockholm, Västsverige och Skåne… Samtliga stridsåtgärder träder i kra  torsdagen den 20 juni 
kl. 03:00          (saxat från www.SEKO.se den 13 juni) 

 
Många känner någon sorts förväntan inför det som kan komma. Stridsviljan är på topp, och det 
känns skönt a  på något sä  få slå llbaka. Vi är arga, ledsna, besvikna och förbannade över det 
omänskliga sä  bolaget hanterat oss, ”deras vik gaste resurs”. Det som är vik gt för oss är inte 
vik gt för bolaget och det har de klart och tydligt visat under arbetet med årets placering.  Den 
här strejken är mycket vik g i det större perspek vet, vi måste försvara vår arbetsrä  och våra 
avtal annars kommer vi a  få det ännu värre än vi har idag.   
 
SEKO slåss för a  säkra en bä re anställningstrygghet vid upphandlade verksamheter. Vi behö-
ver e  centralt spårtrafikavtal som reglerar a  anställda ska följa med ll den nya entreprenö-
ren. Tre-åriga avtal innebära a  vi kan bli utsa a för samma sak som bilje kontrollanterna, där-
för ska vi bara ha e -åriga avtal. En kortare avtalsperiod gör a  vi rä  snart hamnar i e  för-
handlingsläge  med en eventuellt ny arbetsgivare, som inte kan smita undan genom a  byta 
namn eller organisa onsnummer, vilket de kan göra idag. SEKO vill ha våra avtalspensioner säk-
rade och utan försämrade villkor. SEKO slåss också för a  kollek vavtalet ska gälla för samtlig 
personal, även de som är kor dsanställda. Inom Telecom-branschen är arbetsgivarna så vulgära 
a  de föreslår a  kor dsanställda inte ska omfa as av kollek vavtalet. Vi måste förhindra a  
något sådant händer här. Arbetsköparna vill inte heller a  vi ska ha lediga helger eller samman-
hängande sommarsemester, dessutom vill de a  vi ska ha rast e er fem mmars arbete.   Det 
här är bara några av de saker som strejken gäller. Det är dock 7 dagar kvar ll den 20 juni och 
det kan hända mycket mellan medlarna, det kan bli en överenskommelse i sista minuten, vi har 
se  det förr.  

 
Vad är en strejk 

 
Strejk innebär a  en eller flera arbetstagare – e er beslut av den fackliga organisa onen – helt 
lägger ner arbetet. Inga andra uppgi er u örs än det eventuella skyddsarbete som man enligt 
kollek vavtal kan vara skyldig a  u öra även under en konflikt. Man talar om punktstrejk när 
organisa onen låter strejken omfa a endast vissa verksamheter eller nyckelfunk oner, så a  
arbetsgivaren llfogas största möjliga skada med så få strejkande som möjligt. 
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SKYDDSOMBUDEN INFORMERAR 

 

Prövning enligt AML 7:7 
 
Skyddsombudsorganisationen har skickat arbetsgivarens svar på vår begäran om åt-
gärd av ett arbetsmiljöproblem enligt kapitel 6, § 6a i arbetsmiljölagen till Arbets-
miljöverket för prövning. De kommer då att pröva om vi eller arbetsgivaren har rätt. 
Får vi rätt kan verket begära att arbetsgivaren rättar till det som vi anser är fel. Det 
innebär att tjänstepaket som ska gälla från och med den 2 september kan komma 
att stoppas. Vi avvaktar svar från Arbetsmiljöverket. 

”Lockout 
Strejkvapnets motsvarighet på arbetsgivarsidan är lockouten. Lockout innebär a  arbetsgiva-
ren beslutar a  utestänga vissa arbetstagare från arbete. Arbetsgivarens mål är då a  lock-
outa så många arbetstagare som möjligt utan a  det all ör mycket drabbar verksamheten, 
med sy e a  tömma organisa onens strejkkassa. 
 

Över dsblockad 
Över dsblockaden är en vanlig konfliktåtgärd som arbetstagarsidan llgriper som första åt-
gärd i en arbetskonflikt. Innebörden är a  de arbetstagare som omfa as av blockaden vägrar 
a  u öra arbete på över d. En blockad mot över dsarbete kombineras o a med en motsva-
rande blockad mot arbete på mer d, det vill säga a  del dsarbetande inte fullgör mer  
arbets d än vad som gäller enligt del dsanställningen.” 
                       (saxat ur SEKO:s konflikthandbok) 
Du som vill läsa mer om konfliktersä ning, nyanställningsblockad, hur en konflikt organiseras 
m.m. kan gå in på SEKO: hemsida h p://www.seko.se/ På klubbens hemsida och även på 
Twi er kommer det a  finnas informa on om vad som händer.  Vi kommer även a  behöva 
strejkvakter så ring klubben eller anmäl ert intresse på adresserna nedan.  

Alla ni som anser a  det har blivit fel i er placering, behandlade illa eller på annat sä  blivit 
kränkta i årets tjänsteplacering måste framföra klagomålet ll sta onsområdeschefen. Klaga 
genom a  skriva en THR och skicka kopian ll sekotunnelbanan@gmail.com   

så a  vi har e  underlag när vi går vidare. Vi har svårt a  gå vidare med bara e  muntligt 
klagomål. 


