
 

Information om olika förhandlingar  

mellan SEKO och MTR, 1 juni 2017 
 

Lokal Kollektivsavtalsinformation  

I måndags den 29 maj träffades SEKO och MTR för att fortsätta förhandlingarna om det 

lokala kollektivavtalet samt lönerna för år 2017. 

SEKO yrkande att alla ska få en lönehöjning på minst 2,5%, lite över vad det centrala avtalet 

säger. SEKO anser fortfarande att vi är värda mycket mer än vad det centrala avtalet 

bestämmer. Vi anser att det är vi som står bakom MTR:s vinster och att vi måste få del av 

den vinsten. Vi måste få något tillbaka för det hårda arbetet med att uppnå bolagets mål. 

Självklart MTR, som är ett privat företag, vill ha mer vinst och kommer att ifrågasätta vår 

begäran, men vår inställning är klar i denna frågan. 

Nästa vecka, onsdagen den 7 juni, kommer SEKO och MTR att träffas igen. MTR kommer då 

att svara på SEKO:s yrkanden samt att börja förhandla om tarifflönerna och de individuella 

lönerna. 

På medlemsmötet den 7 juni, kl. 16.00, vid Barnhusgatan 6 (nära Hötorget) kommer vi att 

rapportera om läget i löneförhandlingarna. Vi kommer också att anslå informationen om 

eventuella resultat av förhandlingarna. 

Andra lokala förhandlingar 

I tisdags förhandlade vi också om andra frågor. Vi har enormt många förhandlingar darför en 

del enskilda ärenden kan ta lång tid. Vi ber om överseende om det. Här är några av 

förhandlingarna. 

- Arbetskläder för Lokalvården. Vi förhandlar med MTR om hur många poäng som 

lokalvårdspersonalen ska få tilldelat sig när MTR börjar tillämpar kollektivavtalet 

angående arbetskläder. Lokalvården har utan problem förut tilldelat sin personal de 

arbetskläder de behövt i arbetet. Nu vill de börja tillämpa poängsystemet där också. 

Vi fortsätter förhandlingarna den 7 juni. 



- MTR har gjort fel då de inte betalat rätt övertid till tre st. lokalvårdare. De 

lokalvårdarna har nu fått rätt lön (övertid) samt 5 000 kronor i skadestånd till varje 

lokalvårdare. 

- SEKO och MTR förhandlar om provtågsförare som ska åka en period till Tyskland med 

anledning av de nya C-30 tågen. Vi förhandlar nu om deras arbetsvillkor, lön med 

mera som ska gälla när de är utomlands. SEKO och MTR ska förhandla också om 

uttagningen av provtågsförarna. Förhandlingen fortsätter den 7 juni. 

- SEKO förhandlade om att all utbildning ska flyttas från MTR Tunnelbanan till MTR 

Pendeltåg. SEKO och MTR är inte överens i frågan, och SEKO skickar därför 

förhandlingen centralt för att förbundet och Almega ska avgöra frågan. Vi anser att 

utbildarna (anställda inom vårt område) inte ska arbeta i ett annat avtalsområde, dvs 

pendeltåget. 

- SEKO förhandlade om kollektivavtalsbrott för en del tjänster på Gröna linjes Trafik. 

MTR ska betala skadestånd till de berörda medlemmarna. 

- SEKO begärde en förhandling om utökade arbetsuppgifter på Servicecenter. MTR har 

inte hörsammat denna begäran utan att MTR har struntat i att förhandla. SEKO 

kommer därför att begära skadestånd för det. 

- SEKO har förhandlat och förhandlar fortfarande om en del personärenden som 

handlar allt från rehab tjänster, till kränkningar eller indragen sjukpenning. Vi 

informerar de berörda medlemmarna under processens gång.  

Som sagt vi har många begärda förhandlingar, speciellt när det gäller enskilda ärenden och vi 

ber om förståelse för att det kan ta tid. Ni kan kontakta klubben på 

sekotunnelbanan.klubb111@gmail.com 

 

Vi återkommer snart med mer information. 

För Förhandlingsgruppen samt Förhandlingsdelegationen 

Jannis Konstantis 

Ordförande SEKO Tunnelbanan 
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