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Information om förhandlingar  
mellan Seko och MTR, maj 2019 

2019-05-27 
 
Seko fortsätter att ha många förhandlingar med MTR.  
 
Här nedan kommer ett axplock från våra förhandlingar som vi har haft den 
senaste perioden. 
 

1. Vi har avslutat förhandlingarna angående kollektivavtalsbrott när det 
gäller brott angående tjänsterna och fridagsgrupperna som MTR har 
infört den 1 oktober 2018 för Lokalvården. Vi har godkänt en ny 
fridagsgrupp för deltidare som arbetar inom lokalvården (63%, 71% osv). 
Vi kom överens med MTR att ALLA deltidare inom Lokalvården får 
månadslön istället av timlön. Utöver detta får de lokalvårdare som 
arbetar i den fridagsgruppen 8 st faställda fridagar på sex veckor, dvs de 
dagarna som man arbetar extra får man övertid och inte mertid. Vi 
inväntar protokoll. 

2. Vi fortsätter förhandlingar angående ett nytt schema för depåpersonal 
som arbetar natt samt som klottersanerare inom depån (sanerare 
fordon). 

3. Vi kommer snart att förhandla en befattningsbeskrivning för personalen 
som arbetar inom depåerna som lokalvårdare samt klottersanerare inom 
depån (sanerare fordon). 

4. Förhandlingar avslutades angående utbildning för alla skyddsombud. 
MTR godkänner ledigheten och kurskostnader för alla skyddsombud som 
ska gå Skyddsombudsutbildning 1 och 2 samt för Huvudskyddsombud 1 
och 2. 



5. Vi är överens om en ny skrivning i kollektivavtalet om karensavdrag 
istället för karensdag, utifrån en ny lag som finns. Vi inväntar protokoll. 

6. Vi väntar på protokoll om de s k nattin/nattut tjänsterna för förarna. Vi 
anser att MTR bryter mot lag och avtal, med de s k nattin tjänsterna. 

7. Alla som har tarifflöner fick sin lönehöjning i maj 2019. Vi är också klara 
med de individuella lönerna inklusive sanerare kundmiljö, spårmiljö och 
fordon samt tillägg för klottersanerare inom depån (sanerare fordon). 
Lönerna utbetalas i samband med juni lön. 

8. Vi har lyckats få kompensation för några av våra medlemmar där MTR 
agerat fel. 

9. Vi har som vanligt haft en del personärenden, såsom t ex uppsägningar, 
rehabärenden, omplaceringar, problem med semester, lön, ledighet osv. 

 
 

Med vänliga hälsningar 

Seko Tunnelbanans förhandlingsgrupp 

 

 
 

 

 

 


