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THR‐Rapporten är din bästa vän 
 
Har  du  skrivit  TrafikHändelseRapport  på  det? 
En välbekant fråga eller hur. Vi fackliga får o a 
hör  från  arbetsgivaren  a   ”Det  känner  vi  inte 
ll,  vi  hi ar  ingen  rapport  skriven  om  det.” 

Finns det ingen rapport skriven så har det aldrig 
hänt och facket har inget underlag a  gå vidare 
med om det skulle behövas. 
 
Det  är därför  extra  vik gt  a   skriva  rapporter 
t.ex. när NOKAS bryter vår  slutna kontanthan-
tering. De får inte hantera pengar inne i spär‐
ren, eller lägga upp buntar med sedlar på ar‐
betsborden i spärren. All hantering av värde 
ska ske utan insyn från allmänheten.  Vi  vet 
inte  vilka  åskådare  som  passerar.  Risken  ökar 
för a   vi blir utsa a  för  vapenhot och  rånför-
sök.  Det  är  vår  säkerhet  det  handlar  om,  så 
skriv THR när NOKAS hanterar pengar öppet så 
a  alla kan se. Skicka en notering om händelsen 
eller en kopia av THR:en  ll facket!!! 
 

Hot och våld 
 
Hot och våld är e  område där MTR tycker sig 
ligga  lågt  i sta s ken. Tyvärr blir vi för hårdhu-
dade  med  åren  och  därför  avstår  vi  från  a  
skriva  rapporter  när  vi  blivit  hotade  eller 
kränkta.  Vi anser inte a  det är något a  skriva 
på utan rycker på axlarna, och tycker synd om  
de som hotar.  I stället borde vi tala om a  här 
finns e  problem genom a  skriva THR. Tänk så 
här: Skulle kassörskan på ICA/KONSUM ta emot 
samma skit utan a  göra en anmälan,  troligen 
inte, så varför ska vi? 
 
 
 

Compass och återkoppling 
 

Alla  trafikhändelserapporter  som  skrivs  ska  fö-
ras  in  i e  program som heter Compass av ar-
betsledningen. Det är e  program där allt som 
avviker från det vi anser vara normalt, ska regi-
streras. När vi skriver THR, för det ska vi, om a  
en ”kund” kallat oss för *ora eller något annat 
kränkande, så är det något som avviker från det 
normala, och ska skrivas in i Compass av arbets-
ledningen.  
 
Nu när vi få  den elektroniska rapporteringen, 
så kan vi e er någon vecka, själva se om vi få  
återkoppling på rapporten. Vi kan också se om 
den  har  blivit  inskriven  i  Compass. Har  någon 
chef anse  a  det inte är relevant, så ifrågasä  
de a, gärna via en ny rapport. Du hi ar de här 
uppgi erna på den nedre delen av  rapporten, 
där du också ser vilken sc som återkopplat om 
du har önskat återkoppling.  
 

Skriv ut — Tips 
 

För den som behöver en kopia av THR:en kom-
mer  här  lite  ps.  Tyvärr  går  det  här  inte  a  
u öra  från  spärrdatorn  utan  trixande.  På  din 
privata dator kan du göra  så här. Tryck  sam -
digt på tangenterna Ctrl + A för a  markera allt. 
Tryck på Ctrl + P  (Print)    för a   skriva ut.  I de 
flesta system finns en pdf-skrivare som gör a  
man kan spara det som markerats som e  eget 
dokument. Skulle  inte det  fungera så kan man 
kopiera in rapporten i e  word-dokument. 
 

Medarbetarenkäten  GPW  går  a   komma  åt  via  webbmejlen  på 
spärrdatorn så gå in och ge din åsikt om MTR. Äntligen en bugg  ll 
vår fördel. 
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SKYDDSOMBUDEN INFORMERAR 

 

Ogil ga pengar e er den 31 december!  
Inte så länge sedan fick du hem en broschyr med namnet ”KOLLA PENGARNA!” i brevlådan. Läs 
igenom den och håll koll på sedlarna du handskas med på jobbet så du inte blir lurad.  50- och  
1000-kronors sedlar utan folieband blir ogil ga och går inte a  handla för e er de a datum.  
Riksbanken däremot löser in de ogil ga sedlarna y erligare en  d e er den 31 december.  Vi vet 
ännu inte hur MTR kommer a  agera  


