
                                                                                                                    

 

  

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

 

Vecka 7/2014 

Sektionens mailadress: sektion122@gmail.com  

Ordförande: olle.klubb111@gmail.com                                      Vice ordförande: edgardo.klubb111@gmail.com 

                     Tel: 076 641 1034                                                                                Tel: 076 641 1284 

Det blir en placering i år också 
 

Jag hoppas att alla hittade MTR:s enkät på Tub-

net om tjänsterna och svarade på den. Nu hop-

pas vi bara att MTR också lyssnar på personalens 

synpunkter och anpassar tjänstepaketet efter 

våra svar. Arbetet med att planera inför årets 

nya tjänstepaket på stationssidan, med tillhöran-

de placering har redan börjat. Planen är att 

tjänsterna ska vara granskade och godkända i 

april så att sökningen kan ske i maj. Tanken är 

att placeringen ska träda i kraft i augusti, sep-

tember någon gång, ungefär samma  upplägg på 

tidsplan som inför 2013 års placering.  

 

Semestersökning för 2014  
 
Det är inget som hindrar att man lägger ut alla 
semesterdagar som man vill ha under 2014 re-

dan nu i sökningen. 20 dagar är det minsta anta-
let dagar som du måste lägga ut. Du som har 25 

dagar eller mer kan lägga ut alla dagar. MTR kan 

inte tvångslägga din semester om du visar i pla-

neringen att du har för avsikt att ta ut MINST 20 

dagar under året. Om det efter placeringen inte 

skulle stämma med den eventuella nya fridags-

gruppen, så kan man höra med bemanningen 

om det går att förskjuta perioden ett par dagar. 

 

För poströstning i 1:a valomgången MÅSTE du 
registrera dig senast onsdagen den 12/2.  
Vill du rösta i enbart den 2:a omgången är sista 
datum för registrering  tisdagen den 25/2.  
Anmälan efter dessa datum beaktas ej.  
 

När du registrerat dig till 1:a valomgången får du 

automatiskt valsedlarna även till 2:a valomgång-

en.  

 

Valet sker sedan enligt följande:  
 
1:a valomgången  
Poströstning under tiden 12 - 18 februari  
Val  i lokaler 
Ons. 19 februari 10:00 - 18:00 GUP VÄS 
Tors. 20 februari 10:00 - 18:00 TCE LIH  
Fre. 21 februari.  Rösträkning  
 
 
2:a valomgången 
Poströstning  under tiden 25 feb - 4 mars  
Val i lokaler 
Ons. 5 mars 10:00 - 18:00 GUP VÄS 
Tors. 6 mars 10:00 - 18:00 TCE LIH 
Fre. 7 mars. Rösträkning 
 
Eventuell 3:e valomgång samt resterande val 
sker sedan på ÅRSMÖTET den 19 mars.  
 

Anmälan för poströstning ska ske per mejl till: 

postrost.klubb111@gmail.com  
eller per brev till  

SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR  
Johanneshovsvägen 5 121 41 Johanneshov.  
Ange då *Namn *Personnummer *Anst.nummer 

*Adress *Yrke samt *Område . 

  
Mer information på Klubbens hemsida:  
http://klubb111.wordpress.com samt  
MTR:s Tubnet (För mig som anställd 
Facklig information SEKO Klubb 111)  

Dags att registrera sig för 
poströstning  
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SKYDDSOMBUDEN INFORMERAR 
 

Allt arbetsmiljöarbete ska utföras så nära produktionen som möjligt. I 
första hand är det alltid du och din närmaste arbetsledaren som ska lösa 
problemen tillsammans.  
 
Det betyder att det är DU som ska anmäla när DU upptäcker något som 
är fel. Om det inte händer något ska DU vända dig till DIN närmaste chef 
och påtala att det inte hänt något.  
 
När du har gjort det och det fortfarande inte händer något, eller om det 
inte går att komma fram till en lösning så ska du söka stöd och hjälp hos 
sitt skyddsombud.  

Skyddsombudet ska då vända sig till arbetsledningen för att diskutera 
en lämplig lösning. Skyddsombudet kan begära att arbetsgivaren vidtar 
åtgärder och har rätt att få en skriftlig bekräftelse på sin begäran. Ar-
betsgivaren ska då ”utan dröjsmål” lämna besked till skyddsombudet 
om hur frågan ska lösas. Beskedet ska också innehålla en tidplan. 

En arbetsmiljöfrågas väg 

Om inte heller detta ger resultat, har skyddsombudet alltid 

både rättighet och skyldighet att vända sig till skyddskom-
mittén, om det finns en sådan.  

På MTR har vi tre nivåer på skyddskommitté, lokal för områ-
det, övergripande för alla stationer/banor och lokalvård samt 
den centrala skyddskommittén som tar upp det som berör alla 
avdelningarna och som inte kunnat lösas på de lägre nivåerna.   

Förhalas frågan ytterligare kan en anmälan göras till tillsyns-
myndigheten, Arbetsmiljöverket. Regler för anmälan finns i 
Arbetsmiljölagens kapitel 6, 6a §. Arbetsmiljöverket prövar 
om föreläggande eller förbud ska meddelas. Oavsett vilket 
beslut som Arbetsmiljöverket fattar ska beslutet vara skrift-
ligt, och detta beslut går att överklaga.  

Vid omedelbar fara för liv eller hälsa kan  skyddsombudet 
stoppa arbetet. 


