
 
 

Torsdagen den 11/5 kl 17:30 skrevs avtalet under mellan Seko och Almega. 

Seko fick i princip igenom alla sina krav. 

– Låglönesatsning med ett knä på 24000 för de lågavlönade. 

– Avsättning för omställning vid förlorad säkerhetsklassificering (loss of License) 

– Extra pensionsavsättning 

– Utökat anställningsskydd vid upphandling. 

– Treårigt avtal med rätt att sägas upp tredje året om industri gör så. 

– Löneökning 6,5% på tre år. 

 
Seko, Service- och kommunikationsfacket, och Almega har i direkta förhandlingar mellan 

parterna kommit överens om ett nytt avtal på spårtrafikområdet. Därmed tas Sekos strejkvarsel 

tillbaka. 

- Det är en seger för rättvisan. Vi får nu den låglönesatsning som vi krävt och andra plusvärden 

som är viktiga för våra medlemmar på detta område, säger Valle Karlsson, förbundsordförande 

i Seko. 

– Trots ett högt tonläge i den allmänna debatten mellan parterna har vi de senaste dagarna haft 

konstruktiva förhandlingar direkt med Almega, fortsätter Valle Karlsson. 

-Avtalet är treårigt och innebär att Sekos medlemmar får samma löneökningar som andra fått 

på arbetsmarknaden. Uppgörelsen innehåller också en låglönesatsning. 

-Almega har tidigare krävt att en låglönesatsning ska betalas med försämrade villkor, 

exempelvis sämre arbetstider. Har ni fått betala för satsningen på lågavlönade? -Nej. Tvärtom 

så bär vi ut en uppgörelse till våra medlemmar med förbättringar som bland annat extra 

pensionsavsättningar och utökat anställningsskydd vid upphandlingar. Vi skulle aldrig 

acceptera ett avtal med exempelvis försämrade arbetstider, säger Valle Karlsson. 

-Låglönesatsningen innebär att arbetsgivarna ska bidra med procentuellt sett mer till lönepotten 

för anställda med löner under 24.000 kronor i månaden. Detta sker i en så kallad 

insamlingsmodell vilket ger möjlighet att fördela mer till lågavlönade i de lokala 

löneförhandlingarna. 

-När det gäller Sekos krav på omställning vid förlorad säkerhetsklassificering (Loss of License) 

finns en lösning på detta också med i avtalet. 

 

 

 

 

Sammantaget är detta en väldigt bra uppgörelse för våra medlemmar. 

 
 Seko  klubb 111/styrelsen 

 


