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Centrala avtalet  
  
Avtalet i korthet:  

 Avtalet  löper på 36 månader, 1 april 2013 
–  31 mars  2016  och  löneutrymmet  är  6,8 % 
men är uppsägningsbart varje år. 

 Löneökningar enligt  följande. År 1: 2,7%  ‐ 
År 2: 1,8% ‐ År 3: 2,3% 

 E  partsgemensamt arbete  inleds med e  
tydligt mål om a  stärka det centrala avtalet 
med  särskilt  fokus  på  balansen  av  a rak va 
arbets‐ och anställningsvillkor för de anställda. 
(saxat från seko.se) 

 
Det kunde ha blivit bä re, och vi har  inte off-
rat vår rä  a  vara lediga varannan helg, vilket 
Almega ville ta  ifrån oss. Vi har också  få  be-
hålla  längden på vad som räknas  ll sommar-
perioden,  som  Almega  ville  förlänga.  Våra 
tjänstepensioner  är  också  räddade,  vi  forts-
ä er med  ITP-planen  som  förut.  En  fördel  är 
också a  vi kan säga upp avtalet varje år. Det 
innebär a  vi kan vidta olika stridsåtgärder om 
det  inte  fungerar.  Det  är  dock  y erst  sällan 
som e  kollek vavtal  sägs upp, och a  SEKO 
inte använde den  starka  stridsvilja  som  fanns 
hos medlemmarna, för a  nå längre är en be-
svikelse. Det är lä  a  vik ga frågor försvinner 
när saker ska lösas av arbetsgrupper. Vi lycka-
des rädda Götalandståg, men principen om a  
innevarande  avtal  ska  gälla  hela  avtalspe-
rioden  ut  fästes  inte  på  papper.  Det  är  en 
svaghet som gör a  arbetsgivarna for arande 
i viss mån kan ducka för ingångna avtal. Vi vill 
och  kommer  a   kämpa  för  a   få  ökat med-
lemsinflytande  vid  centrala  avtalsförhandling-
ar. Lokal strejkrä  skulle  inte si a helt  fel  för 
a   göra  våra  röster  hörda.  Visst  kan  man 
också  gå den  fredliga  vägen  via medlemsom-

röstning, men  vi  är  fyllda  av  kämpaglöd  just 
nu. Sammantaget tycker vi a  SEKO-förbundet 
fegade ur i e  mycket starkt förhandlingsläge. 
Vi kunde ha få  mer. 
 

Vakansbemanningen 
 

Har ni tänkt på likheten mellan vakansbeman-
ningen och våra gamla Tx? Nu återstår a   se 
hur mycket de klarar av i sin underbemanning 
innan de blir utbrända, eller a  MTR omorga-
niserar dem ut på områdena  igen. Behöver ni 
gå på toa? Ring vakansbemanningen och be-
gär  avlösning.  Glöm  inte  a   skriva  THR  över 
hur  många  minuter  försäljningen  var  stäng.  
Förare kan begära muggavlösning om det 
tränger på.  
 

Genvägar är kränkande 

 
Det  har  visat  sig  a  MTR  tar  genvägar med 
personalen  i  stället  för a   ta  si  arbetsgivar-
ansvar. E  typexempel är a  man hellre säger 
upp  omtyckta,  meriterade  och  välrenomme-
rade kollegor då dessa utsa s för trakasserier, 
istället för a  ta tag  i problemet och  lösa det. 
Chefer  ska  ha  utbildning  och  kunskap  för  a  
kunna  fungera  som  arbetsledare. Det minsta 
man kan begära är a  cheferna kan ru nerna i 
si   eget  verksamhetsledningssystem  (VLS), 
och  inte gör något eget hopkok  som är krän-
kande  för den anställde och ger en dålig  lös-
ning på problemen. Företaget pratar  ständigt 
om  sina  kärnvärden,  varav ömsesidig  respekt 
är något  av e  nyckelord. Ömsesidig  innebär 
a  båda  sidorna, både  chef och anställd om-
fa as  av  de a  och  SKA  llämpas  av  båda  si-
dorna. Respekt är också något som går åt båda 
hållen.   
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Äntligen eget rum 
 
Skyddsombuden har  få  egna  rum  vid  Lilje-
holmen  på  samma  våning  som  sta onsche-
ferna. Hur o a vi kommer a  vara där är osä-
kert  så det bästa  sä et a  nå  skyddsombu-
den är  for arande via  telefonen. Nu har vi  i 
alla  fall  e   rum  där  vi  kan  förvara  vårt 
material. Trafiken har eget rum i samma kor-
ridor medan sta on och lokalvård delar rum.  
 

Förarlösa tåg 
 

Trafiknämnden  har  fa at  e   beslut  om  a  
tunnelbanans  röda  linje  ska  förberedas  för 
helautoma sk  tågdri .  Trafiknämnden  och 
SL anser a  det är e  bra  sä  a  öka både 
flexibiliteten,  kapaciteten  och  a   det  finns 
möjligheter i systemet a  minska kostnader-
na  för dri en. Trafiknämnden anser a  man 

från 2020 kan börja köra förarlösa tåg på röd 
bana.  Vi  som  varit  med  e   tag  tänker  väl 
andra  tankar  om  flexibilitet,  kapacitet  och 
kostnadsbesparing.  Tomas  Österdahl  och 
Gunnar  Woldén  småler  nog  och  tänker  på 
hur    SL  fick  skrota  automatdri en  på  grön 
bana då elkostnaden skenade mot rekordhöj-
der.  Säkerheten  kräver  också  spårbeträdan-
delarm som fungerar, och exakta stopplägen 
vid  dörrarna  på  de  inbyggda  perrongerna. 
Inget av de a är i dagsläget utbyggt och ord-
nat. Kan  inte det här ordnas  innan dri star-
ten  så  torde  man  nog  behöva  en  överva-
kande  person  med  förarutbildning.  SL  och 
Bombardier drömmer om a  de ska ha  fun-
gerande  förutsä ningar  för det  förarlösa  tå-
get om sju år. Det är i mina ögon lite väl op-
mis skt, inget har ju hi lls gå  enligt  dta-

bellen,  allra minst  SL:s  utvecklingsdrömmar. 
Men...drömma  kan man ju all d göra.  

 
SKYDDSOMBUDEN INFORMERAR 

 

Prövning enligt AML 7:7 
 
Skyddsombudsorganisa onen  för  sta on  skickade  tjänstepaketet  ll  Arbetsmiljöverket  för 
prövning. De har nu tagit emot ärendet och kommer a  pröva om vi eller arbetsgivaren har 
rä . En mötes d är bokad i augus  då alla inblandade ska träffas för en mer ingående diskuss-
ion omkring ämnet. 

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  Naturligtvis går det 

också bra a  lämna in den  ll skyddsombuden eller  ll expedi onen på Hornsbruksgatan, så a  vi har 
e  underlag när vi går vidare. Vi har svårt a  gå vidare med bara e  muntligt klagomål. 


