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Stockholm 2016-08-13 

Resultat angående en del av förhandlingar 

mellan SEKO och MTR de senaste månader. 
SEKO har förhandlat om olika ärenden den senaste perioden. Här kommer en lista som visar 

resultaten av en del av de förhandlingarna. Märk väl att när det gäller enskilda ärenden, SEKO kan 

inte uppge namn, av förståeliga skäl. 

 Fyra medlemmar omplaceras pga medicinska skäl med bibehållen lön 

 En medlem omplaceras av diverse skäl med bibehållen lön. 

 Diskriminering angående föräldraskap för en medlem: Protokoll skrevs i oenighet. 

Ärendet skickades till centrala förhandlingar. 

 Uppsägning av en medlem av diverse skäl. Medlem får avgångsvederlag. 

 Förstadags intyg och dess hantering: Vi yrkar på att allmänna sjukintyg skall gälla: Protokoll 

skrevs i oenighet. Ärendet skickades till centrala förhandlingar. 

 Omplacering av en medlem: Pga medicinska besvär vid nattarbete. Protokoll skrevs i 

oenighet. Ärendet skickades till centrala förhandlingar. 

 Sjuklön enligt KA och dess tillämpning angående EA utanför Europa. Protokoll skrevs i 

oenighet. Ärendet skickades till centrala förhandlingar. 

 I-lönerna strandade och går till bedömning i lönenämnden. 

 Angående en medlem om antal dagar för ledighet för enskild angelägenhet: Protokoll 

skrivs och han får 3 extra dagar. 

 Avslutning av en provanställning.  Tyvärr lyckades inte SEKO rädda medlemmens 

anställning. 

 En medlem har inte fått lön utbetald pga. Försenad periodisk undersökning. Protokoll skrivs i 

enighet där han krediteras den uteblivna lönen på 15,60 timmar. 

 Två medlemmar får en anpassad tjänst utifrån deras medicinska behov.  

 Två medlemmar har fått förstadagsintyg på oriktiga grunder. Protokoll skrevs i oenighet. 

Ärenden skickades till centrala förhandlingar. 

 En medlem fick en varning ej korrekt. Förhandlingen har ej ägt rum. 

 SEKO begärde en förhandling om två annonser som ni har satt upp på Tubnet. 

Förhandlingen avslutades i oenighet. Vi utreder frågan om vi ska skicka ärendet till centrala 

förhandlingar 

 SEKO klubb 111 begärde en förhandling angående brott mot KA § 10 samt att MTR ej följer 

sina fastställda rutiner för omhändertagande vid svåra händelser. Frågan har inte 

behandlats ännu. 
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 Förhandlingen om införandet av ”MSS Säkerhet” Trafik. Förhandlingen avslutas i oenighet. 

Frågan blir om vi ska begära en tvist. 

 En medlem får oriktiga anklagelser från arbetsledningen. Förhandlingen har ej ägt rum 

ännu. 

 Om skyldighet att läsa mejl på fritid. Förhandlingen är ajournerad 

 Arbetssituationen på gröna linjen lokalvård. Förhandlingen är ajournerad 

 Om icke avtalsenliga obetalda rast på Station. Frågan är uppe på Arbetsdomstolen.  

 Diskriminering av deltidarna angående lön och andra arbetsvillkor. Frågan är uppe på 

Arbetsdomstolen. 

 Tillämpning av KA §14 om enskild angelägenhet. Förhandlingen är ajournerad 

 Förartjänster och frågan om 30 sekunder i samband med rast eller paus. Förhandlingen är 

ajournerad 

 En medlem begär anpassade tjänster utifrån föräldraledighet. SEKO och MTR är överens 

 

 

Förhandlingar som har påkallats efter den 15 juli 
- Överläggning angående eventuell ny rutin för toalettbesök för stationspersonal 

- Avstängning av en medlem, utan att kalla till förhandling. 

- Om en ny Stationsområdeschef Grön linje. 

- Om MTR:s Budget för 2016. 

- Om en medlems föräldraledighet. 

- Om en medlems felaktiga lön, pga av föräldraledighet. 

- Om OB under sjukskrivningen. 

- Begäran om en överläggning om stationsvärdar som får ofta felaktiga tjänster med långa 

arbetstider, bristande vila osv. 

 

 

 

 


