
 
 
 
 

 

Varför ger vi ut den här infon? 
 

 
 

Det här är ett verktyg som gör att du själv kan hålla koll på att 

saker går till som de ska och att kollektivavtalet efterlevs. 

Upptäcker du att någonting bryter mot kollektivavtalet, 

kontakta då facket omedelbart! 
 

KONTAKTER: Kontakta alltid din sektion i första hand. 

Den centrala fackexpeditionen: Gullmarsplan, plan 4. 

Tel.nr: 08-668 29 06. 

Klubbens mejladress:  sekotunnelbanan@gmail.com 

 
 

 

FICKGUIDE 

FRÅN 

Klubbens blogg: https://klubb111.wordpress.com 
 

Kontaktnummer: 
 
Jannis Konstantis, klubbordförande: 076-641 12 94 
 
Rose-Marie Johansson, ordförande röd linje: 076-641 10 34 
 
Matti Wennerberg, ordförande grön linje: 076-641 13 99 
 
Moncef Jerbi, ordförande blå linje: 076-641 13 98 
 
Gunnar Woldén, Huvudskyddsombud Trafik, 076-641 11 55
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Skyldighet att utföra övertidsarbete 
-vad gäller? 

Vårt kollektivavtal är krångligt att tyda när det gäller reglerna kring skyldigheten att 

utföra övertidsarbete. För att det inte ska råda olika tolkningar av avtalet benar vi här ut 
vad som gäller. 

 
Slut för dagen Föraren har en skyldighet att fortsätta till ändstation och tillbaka. Mer 
än så kan inte MTR tvinga föraren att köra. Om förare har giltiga skäl till att inte 
fortsätta till ändstation och tillbaka ska MTR ta hänsyn till det. Giltiga skäl är t.ex. att 
man måste hämta sitt barn på dagis eller har en läkartid att passa, men det är inte att 
man ska på bio. Möjligheten att ange giltig skäl ska man bara använda då man faktiskt 
inte kan fortsätta att köra. Man behöver inte ange sina skäl över radion utan kan ringa 
upp till TLC och redogöra för vad saken gäller och så får TLC ställa tåget. 

 
Mitt i tjänsten Säg att du suttit 3.05 tid på tåg och ska bli avlöst för matrast. Om det 
inte går får du fortsätta till ändstation och tillbaka. När du kommer tillbaka till 
avlösningsplatsen ska du bli avlöst. MEN om det är totalkaos (inte personalbrist) där 
alla förare sitter på fel tåg och på fel sida om stan, så kan du som förare tvingas att sitta 
kvar till max 6 timmar. Pga. att bana 1 är så lång är maxtiden satt till 6 timmar och 40 
minuter om man inte alls kan ta sig till avlösningsplats  eller depån. ”6 timmar och 40 
minuter”-scenariot  gäller alltså endast om du som förare t.ex. är fast i Norsborg och 
varken kan 
åka till depån, en brygga eller Liljeholmen för avlösning. 

 
I avtalet står det: 
” Då övertidsarbete medför att arbetstiden överstigen 6 timmar utan att rast av 
minsta tillåtna längd kan förläggas, gäller följande: 
1. Om övertidsarbetet utförs före planerad rast: Föraren avslutar dagens arbete vid 
återkomst till avlösningsplats, vagnhall eller uppställningspår. 
2. Om övertidsarbetet utförs efter rast: Det antal minuter som överstiger 6 timmar 
tillgodoräknas arbetstagaren som kvittningstid. Föraren avslutar arbetsdagen vid 
återkomst till avlösningsplats, vagnhall eller uppställningspår. Övertidsersättning 
utges även för den tid som genererar kvittningstid. Vid trafikhändelse som medför att 
föraren inte når avlösningsplats gäller i första hand att arbetet skall maximeras till 6 
timmar. Vid behov får dock arbetet överstiga 6 timmar men inte överstiga 6 timmar 
och 40 minuter. Om arbetet överstiger 6 timmar gäller följande: 
3. Om övertidsarbetet utförs före planerad rast: Föraren avslutar dagens arbete 
senast när ovanstående tidsgräns nås. 
4. Om övertidsarbetet utförs efter rast: Det antal minuter som överstiger 6 timar 
tillgodoräknas arbetstagaren som kvittningstid. Föraren avslutar arbetsdagen vid 
återkomst till avlösningsplats, vagnhall eller uppställningspår. Övertidsersättning 
utges även för den tid som genererar kvittningstid.” 

Lite kort om arbetstidsreglerna Jobbar du skift och på helgerna, vilket 99% av 
oss gör sen MTR tagit bort nästan alla S1 jobb, så har du en veckoarbetstid på 361⁄2 
timme. Veckoarbetstiden räknas ut på en tre månaders period. Februari-april, maj-juli, 
augusti-oktober och november-januari. Har du S1 schema är veckoarbetstiden 39 
timmar. 

 
Veckovilan räknas på en 7 dagars period och utgår ifrån din brytpunkt. MTR måste 
efter varje placering ta fram brytpunkter för alla, som är baserade på de arbetstider man 
fick i placeringen.  Om din veckovila bryts så får du det antal timmar som veckovilan 
bryts med utbetalt som tid åter. 

 
Matrasten(obetald) ska vara minst 35 minuter. Vid stopp i trafiken  har du rätt att få ut 
din matrast. Du kan själv välja att ta ut rasten eller att skriva övertid. Du kan inte göra 
båda. Tex: Din rast skulle vara 45 minuter och du är 10 minuter sen. Eftersom det är 35 
minuter kvar tycker du att det räcker och skriver därför övertid på de 10 minuter som 
försvann. Eller så tycker du att 35 minuter är för kort och du vill ha dina 45 minuter, då 
måste MTR tillsätta körningen efter din matrast så att du får ut hela din matrast på 45 
minuter. 

 
Arbetspaus ska vara minst 20 minuter. Har du sträcktjänst är din matrast en betald 
arbetspaus och den ska vara minst 35 minuter. Om du skriver ”övertid” på en 
arbetspaus som blivit för kort får du bara en ersättning som är cirka 36 kr. Arbetspausen 
är ju redan betald. Alltså är det extra viktigt att du kräver att få ut hela din arbetspaus 
när du har en sträcktjänst! 

 
Tid på tåg får i planerat skede uppgå till max 3.05 på normaltjänst och 4 timmar på 
sträcktjänster. 

 
Nattjänster får vara max 7 timmar i arbetstid och omloppstid. Deras arbetspaus är 
minst 30 minuter. Alla tjänster som slutar efter kl 25.00 och som börjar före kl 04.30 är 
nattjänster. 

 
Vad gäller vid ansökan om ledighet? Semester och tid åter beviljas om du söker 
ledigheten 14 dagar innan. Detta gäller ej under jul-nyår eller sommarperioden. 

 
Uppkallad till chefen? Du har I manga fall rätt att ta med dig någon från facket 
eller ett skyddsombud om du blir uppkallad. MTR meddelar oss när det handlar om 
varningar- eller rehabärenden men i övrigt berättar de inte om att en förare ska bli 
uppkallad. Eftersom du är i underläge i dessa situationer  är det alltid bra att ha med sig 
någon som vet vad som gäller och som kan hjälpa dig om det skulle bli några problem. 
Kontakta oss alltid!



Pengar eller “tid på kortet” kan TLC fråga dig ibland när du jobbat över, 
vad betyder då detta? Det dom undrar är om du vill ha din övertid som pengar 
eller som timmar på ditt tidskonto. Ett tips är att ta timmarna så några 
övertidsrapporter senare så kan du ha tid nog o ta ut en ledig dag när tillfälle ges. 

 
Och när vi ändå är inne på ÖVERTID så börjar den 6 minuter in på din 

lunchrast/slut på dagen. Och varje påbörjad halvtimme räknas som en hel 

halvtimme.  Så säg att du sitter där HELA den halvtimmen och nu har du 31 
minuter övertid och du blir avlöst då har du plötsligt en extra timme på 

tidskontot eller på lönen. SKRIV ÖVERTID DET LÖNAR SIG! 

 
Utryckningen kan vara rätt nervös första gångerna men det är därför 
UTRYCKARE finns där. Dom blir informerade av TLC när dom kommer dit 
om vad som gäller för dagen och har du några frågor om avgångstider eller 
dylikt finns dom där för dig. Detta gör att utryckningen flyter på och vi slipper 
onödiga radioanrop. 

 
Vett & Etikett på radion är något som uppskattas av oss förare och av 
TLC.I början har man många frågor och fråga gärna en gång för mycket än en 
gång för lite. MEN innan du gör ett radioanrop tänk på detta. 
1. Hindrar det jag ropar om tågets framfart? 
2. Är detta en GENUIN säkerhetsrisk? 
3. Finns det fara för liv & lem? 
Många frågor kan kanske dröja till slutstation då kan du ringa TLC på mobilen, 
och ni kan då ha en diskussion som inte tar upp radio-utrymme  i 5 minuter. Ett 
till tips är att om TLC ber dig göra något t.ex “kör till Wallinbryggan byt 
körände och gå i trafik till Ropsten” för att vara säker att du uppfattade, upprepa 
det dom bad dig om i radion “TLC då kör jag till Wallin... “ så kan eventuella 
missförstånd redas ut innan olyckan är framme. 

 
Vett & Etikett i rusningen är också uppskattat när tågen ligger tätt, om du 
inte får tågkänning då o då utan kör helt lugnt vad tror du händer BAKOM dig? 
Och om du är lite tidig i ÖST N eller LIH S så kör GÄRNA vidare och vänta in 
tiden stationen EFTER, växlarna lägger om långsamt så det blir snabbt tågköer. 

 
Sjukskrivningar ju färre desto bättre gäller både för företaget och dig. Men är 
du sjuk SKA du sjuka dig. Ingen vill ha någon pestspridare gå runt o hosta i 
mässen. Och även om du är ny och under provanställning så får du sjuka dig, det 
finns ingen tävling om vem som kan sjuka sig minst. Är du sjuk är du sjuk och 
då stannar du hemma tills du är frisk. Det ser mycket bättre ut med en 

sjukskrivning på en vecka än någon som jojo-sjukar sig över en månad då dom 
aldrig tog sig tid att bli frisk. Om du nu ska sjuka dig så är det bättre ju tidigare 
du gör det, en sjukning 30 minuter innan man börjar är inte uppskattat så har du 
en UT-tjänst så kan du alltid sjuka dig till TLC. I övrigt så är du sjuk mer än 3-4 
gånger utan synbar anledning under ett kalenderår så kan du råka starta en 
rehabprocedur och kan sluta med att du får krav på första-dags-intyg, tänk efter 
innan så slipper du detta. 

 
När olyckan är framme och du har kört mot rött, öppnat på fel sida och på 
något sätt både stannat för kort och råkat glida förbi stationen. Nu måste det 
kokta fläsket vara stekt? Många nya förare har trott att dom kunnat mörka 
händelserna och dom förare kör inte här längre, sånt här kommer alltid fram. 
Det TLC vill se är att du är ärlig och kan misslyckas på “rätt sätt” för vad händer 
om du öppnar på fel sida och någon ramlar ut? Vad säger du till föraren som 
kommer bakom lyckligt ovetandes om vad som hänt? Var ärlig, säg som det är 
och skriv trafikhändelserapport. 

 
Reserv? Som reserv är du en extraresurs för TX, men bara för att du är reserv 
så gäller inte dom vanliga reglerna. Du har fortfarande rätt till din lunch och du 
kan skriva övertid som vanligt om du jobbar över. Så om du har fått reserv på 
din tjänst det första du gör när du kommer till jobbet är att anmäla dig till TX 
för vidare order, likadant efter du kommit tillbaks efter en körning eller lunch. 
Om det står Reserv EJ på din tjänst behöver du INTE anmäla dig. 

 
Reservtåg? Som reservtåg är du en resurs för TLC, när du kommer till jobbet 
ringer du TLC i första hand och säger åt dom att du är på plats efter det kommer 
du få vidare order och du kan ställa eventuella frågor på det.



Kopplingen kan vara förvirrande första gångerna då dom alltid skiljer sig åt 
för varje slut-station. Men några grejer är samma för alla. Som förare ser du till 
att ropa av folk innan själva kopplingen så att det inte finns några på tåget under 
själva kopplingsmanövern.  Om du själv har kopplingen ska du ALDRIG hoppa 
ner själv på spåret det ska alltid finnas två under kopplingen  ifall något händer. 
Även om ni kanske inte behöver stå o titta på kopplet så ska det iallafall finnas 
två på plats om något skulle hända. 

 
Depå Om du ska parkera ska du alltid köra så långt ner du kan UTAN att 
blockera gångvägar. T.ex om du kör in på ett spår och det står ett kort tåg på det 
nedre spåret så kör du så långt ner på det övre utan att blockera gångvägen där 
emellan. Det gäller tills någon sagt något annat eller att en rangerare signalerar 
något annat. Och ett tips om en rangerare står på en brygga o vinkar så stanna o 
fråga om det är något särskilt han vill. 

 
Utryckningen Som utryckare är ditt ansvar att se till att tågen kommer ut i tid. 
När du fått denna tjänst så ringer du tx o tlc o säger till när du är på plats. 
Därefter är det ditt ansvar att se till att eventuella förare får den information 
TLC gav dig och om en förare inte är på plats så börjar du göra ordning tåget 
föraren ska ha och kör ut med det i tid om det så behövs. 

 
Arbetstider En av fördelarna med vårat jobb är att vi kan kontrollera hur vi 
jobbar och när. Så länge du är ute i god tid 1-2 veckor innan så brukar dom 
flesta kraven kunna efterlevas så länge det inte är något särskilt på gång. Att du 
frågar är inget problem, det är TX jobb o hjälpa dig styra din arbetstid. 

 
Skitsnack På grund av sättet vissa arbetslag aldrig träffas så blir det väldigt 
mycket ryktesspridning mellan förare. Det mesta kan ignoreras och när det gäller 
att sprida vidare sådan här information så hänvisar jag till det uråldriga talesättet 
“golare får inga polare”. Om du misstänker att din kollega har problem ta det 
med din kollega först istället för en chef eller en annan kollega. Detta handlar 
om grundläggande mänsklighet och respekt. 

 
Privatliv vs. jobb? Vad du gör på din fritid ska företaget  skita i så länge det 
inte påverkar ditt jobb PUNKT SLUT. Företaget har ingen rätt att pressa dig på 
detaljer om vad du gör privat. 


