
Förhandlingsläget mellan SEKO och MTR 2017-11-28 
 
Här kommer en redovisning angående förhandlingar mellan SEKO och MTR mellan oktober-

november 2017 samt en del eftersläpande förhandlingar efter sommaren. 

Allmänt 

 Förhandlingar om en del små organisationsförändringar inom t ex 

Säkerhetsorganisation, Vakansbemanningen osv 

 Förhandlingar om en del chefstillsättningar.  

 Redigering av KA 2017 utifrån centrala ändringar är klar och avtalet finns på vår 

hemsida. 

 Redigering och komplettering av Arbetsmiljöavtal är inte klar ännu. 

 Förhandlingar om en del personärenden som gäller bl a felaktiga löner, ledighet, 

rehab, försäkringsärenden osv. 

 Förhandlingar om införande av nya plagg i uniformsavtalet samt att MTR felaktig 

drog av poäng för slips.  

 

Station 
 Kvalificerad övertid för en medlem för stängning av station, då den tiden inte fanns 

på tjänsten. 

 Förhandlingar om återgång till arbetet för en medlem 

 Om en ksv som fick felaktigt stnv lön och inte retroaktiv lönehöjning. 

 En medlem som inte fick ledigt i september, vilket han till slut fick efter vårt 

påpekande 

 Tvist om tjänster för ksv under avstängningen av söderströmsbron som avslutades i 

oenighet. 

 En medlem fick gå till Avonova och mötet var inställt, informationen om detta var 
bristfälligt. Medlemmen fick tre timmar tid åter för besväret. 

 Förhandlingar att tjänst 1081 på grön linje bryter mot kollektivavtalet. Tjänsten 
förändras men SEKO anser att det fortfarande bryter mot kollektivavtalet. MTR 
accepterade inte vår lösning.  

 Två ärenden om första dagsintyg som handlar om en förlängd period (ett år) som 
intyget ska gälla. I det första fallet backade MTR och gör om det till 6 månader. I det 
andra fallet var MTR och SEKO inte överens. 

 En medlem som nekades ledighet för studier pga kort inlämningsdatum. Det ska vara 
inlämnat minst sex månader innan för att få garanterad ledighet. Vi har förhandlat så 
att han får godkänd studieledighet, ändå. 

 Olika omplaceringar pga medicinska skäl. 

 Förhandlingar om tilldelade varningar. 

 MTR har brutit mot förhandlingsskyldighet angående underrättelse till SEKO om en 

bruten provanställning. MTR betalade skadestånd 5.000 kronor.  

 Begärda förhandlingar om en del avslutade provanställningar som vi ifrågasätter 

samt att MTR inte varslat SEKO. 

 

Trafik 

 En förare omplaceras till station med bibehållen lön. 



 Förhandlingar om kränkning för en medlem som MTR anser att man har gjort vad 

man kunde men SEKO anser att MTR har inte gjort tillräckligt. MTR bad om ursäkt 

och gav en symbolisk present till medlemmen. 

 Förhandlingar om omplacering för en förare. 

 SEKO och MTR förhandlade om villkor för provtågsförare som ska åka till Tyskland för 

utbildning. Dessa får 5000 kronor extra per vecka plus traktamente plus en extra 

hemresa om vistelsen överstiger två veckor. De får också dubbelt kompetenstillägg 

vid utbildning av utbildare när de kommer tillbaka. 

 SEKO har begärt förhandlingar om brott mot kollektivavtalet angående dygnsvila. 

SEKO och MTR var inte överens. 

 Förhandlingar om tillfälliga tjänster samt om de nya tjänster som ska gälla för 2018, 

T18. SEKO kommer att ha tvisteförhandling då man anser att paketet bryter mot 

kollektivavtalet. 

 Nya förhandlingar om trafikledaraspiranter är begärda.  

 

Lokalvården 
 Vi yrkade att en GC som utbildar mest andra chefer ska få lönetillägg för att 

handlägga och utbilda dem. MTR och SEKO är inte överens.  

 Vi förhandlade att Lokalvården ingår i poängsystemet när det gäller arbetskläder 

retroaktivt från och med den 1 december 2016. Detta pga att MTR men även andra 

arbetsköpare tidigare inte tillämpade avtalet och man delade ut arbetskläderna 

godtyckligt. 

 Begärda förhandlingar om fel utbetalade löner. Kvalificerade OB som inte har 

betalats ut. 

 Begärda förhandlingar om två lokalvårdare med fel, anställningsform samt om deras 
arbetstider i oktober 2017.  

 Nya förhandlingar om lokalvårdare som arbetar på 40%. 

 

Tjänstemän 
 Förhandlingar om sommartjänster utan rast på Trafikledning. Rastavlösatjänsterna 

har varit indragna i sommar till och från vilket medför att TL ej fått sin rast. SEKO och 

MTR var inte överens. 

 Förhandlingar om nya tjänster på Servicecenter. 

 Förhandling om återgång till arbete för en medlem efter tjänstledighet med lyckat 

resultat. 
 

Centrala förhandlingar 
 

 Brott mot kollektivavtalet, angående förflyttningstiden mellan Nybodahallen och Liljeholmen, 
som inte räknats som arbetstid. 

 Angående en provanställnings upphörande utan att varsla SEKO. 
 


