
Ledare

Som ni alla vet, pågår processerna runt vem som ska köra tunnelbanan from 
den 2 november, för fullt. Veolia har vunnit en delseger med att kammarrätten 
någon gång under juni ska komma med beslutet om processen måste göras 
om för hela upphandlingen eller ej. Det är bara att vänta och se. Så länge 
förhandlar SEKO med MTR om våra villkor. MTR har redan accepterat vårt 
kollektivavtal.

Vi har en del förhandlingar med Veolia, och den sista tiden är det många 
avtalsbrott som pågår från Veolias sida. Veolia har redan betalat skadestånd till 
SEKO för några av dem och för andra pågår tvisteförhandlingar. Situationen på 
bana 1 är inte roligt. Där verkar det som att arbetsledningen har egna regler 
angående vad som gäller förhandlingar, överenskommelser och respekt till 
facket. Typiska exempel av detta är turerna kring sommarsemester-
utläggningen, sommar- och höstpaket, samt andra saker. SEKO är mycket 
missnöjda med detta och vi agerar i alla sådana händelser.

Löneförhandlingarna är klara för oss. Vi lyckades få i potten 3,25% för 
trafikpersonalen (3,24% för konduktörerna, med 3,37% på deras slutlön samt 
3,23% för förarna, med 3,38% på deras slutlön). SEKO tjänstemän fick 3,42% 
medan underhållspersonal på lokala banorna fick 3,254%. SEKO tycker att det 
var bra att alla grupper fick mer än det centrala avtalet som var på 3,2%. Vi är 
däremot inte helt nöjda. Vi tycker att vi är värda en högre lön, men under de 
rådande omständigheterna kan vi ändå vara relativt nöjda.

Nu inför sommaren händer en del, trots att det snart är semestertider. Inom 
kort måste alla banor färdigställa sina höstpaket (några är redan färdiga), 
förhandlingarna mellan SEKO och MTR fortsätter och vår klubb måste 
förbereda sig på hur det ska fungera i praktiken inför delningen mellan 
tunnelbana och lokala banor. Vår klubb ska organisera alla inom de lokala 
banorna, som förr, men skillnaden blir att vi kommer att ha två förhand-
lingsorganisationer.

Sist men inte minst önskar jag och hela klubbstyrelsen er en glad sommar, och 
vi uppmanar alla våra medlemmar att bli ännu mer aktiva genom att komma 
på medlemsmöten. Kom med synpunkter och idéer om hur vi blir bättre. Vi 
behöver fortsätta vara en kämpande, radikal fackförening, oavsett vem som 
äger tunnelbana. Självklart vill vi att tunnelbanan ska vara i offentlig regi och 
vi kommer att fortsätta kämpa för detta, oavsett vilken politisk majoritet som 
finns.
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