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Information om förhandlingar  
mellan Seko och MTR 

2018-12-27 
 
Den 21 december var det sista förhandlingsdatum för 2018. Som vanligt har vi 
haft många förhandlingar under detta år, i genomsnitt ca 10-15 i veckan.  
 
Vi haft en del personärenden, såsom t ex avsked, rehab ärenden, 
omplaceringar, semesterdagar, problem med lön osv. 
 
Här nedan kommer ett axplock från våra förhandlingar som vi har haft den 
senaste perioden. 
 

1. Vi fortsätter förhandlingarna angående kollektivavtalsbrott när det 
gäller tillsättningar av nya tjänster på Lokalvården samt brott angående 
de tjänsterna och fridagsgrupperna som MTR har infört den 1 oktober 
2018. 

2. Förhandlingar startades angående brott för de s k maskintjänster inom 
Lokalvården. 

3. Förhandlingarna är snart avslutade angående brott mot 
förflyttningstiden i Kollektivavtalet mellan NA och LIH som ägde rum i 
somras. Seko har begärt skadestånd och kompensation för varje förare 
som drabbades. 

4. Förhandlingar avslutas snart när det gäller ändringar inom 
Kollektivavtalet om förflyttningstiderna inom Kundservice. Tanken är 
att det ska gälla den verkliga tiden för förflyttningar mellan stationerna, 
istället av schablontid som gäller tills nu. 



5. En medlem har felaktigt enbart fått två dagar ledighet för enskild 
angelägenhet, dvs betald ledighet. Efter förhandlingar, fick han istället 
sex dagar betald ledighet. 

6. Förhandlingar pågår angående utbildning för alla skyddsombud. Enligt 
Seko bryter MTR mot lagen och kollektivavtalet, då arbetsköparen inte 
betalar kostnader för de kurserna som skyddsombud behöver och 
omöjliggör att de kan fullfölja deras uppdrag, enligt lagen.  

7. Seko och MTR har haft en överläggning angående rutiner och kriterier 
gällande att tillgodoräkna tidigare erfarenhet från liknade 
arbetsuppgifter i servicebranschen i samband med rekrytering av 
personal.  

8. Seko börjar snart förhandlingar kring rutiner & tillämpning vid 
Områdesbyten, Befattningsbyten, Uppflyttning till Heltid samt 
delplaceringar. 

9. Förhandling angående en medlem som beordrades att gå på Avonova på 
sin lediga tid. Han fick tidskompensation för detta. 

10. Vi har förhandlat tjänstepaketet för 2019 för Trafik. Efter våra protester 
när det gällde dk rader som fördes in i alla tjänstegrupper, backade MTR 
och tog fram ett nytt tjänstepaket.  

11. Vi förhandlar snart också de nya tjänstepaketen till 2019 för 
Kundservice samt för Trafikledningen. 

12. Vi har förhandlat fram en ny ersättning, som är lite högre än förut, för en 
kort period för provtågsförare. 

13. Efter protester från Seko angående information som gick ut till förare på 
Röda linje att de som är sjuka måste svara när arbetsledningen ringer 
upp, förhandlade vi fram en ny formulering, som säger att man inte är 
tvungen att svara, om man inte vill/kan när man är sjukskriven. 

 
 

Med vänliga hälsningar 

Jannis Konstantis 

Ordförande 

 

 

Klubbstyrelsen önskar alla våra medlemmar och arbetskamrater ett 

Gott Nytt År! 
 

 


