
Nr 3 l September

I DETTA NUMMER:
Avtalet med MTR

Om MTRs och Veolias uniform

Bränderna i Aten

Anmäl dig till fackets grunder

Insändare, m.m.



Vad har hänt sen sist?

I juli/augustinumret kunde vi bl a  läsa om fackkonferensen i Aten, 
reflektioner kring arbetet med sommartjänster på bana 1(inslag i tid-
ningen som väckte debatt på bana 1) och rätten att gå i pension vid 63 
års ålder.   

Vi har som mål att ge ut mellan 6-12 nummer av tidningen per år. Tidningens 
layout har blivit vackrare i och med att layouterfarna Johanna Hedberg har 
tagit sig an tidningen. 

Just nu diskuterar redaktionen idén att varje nummer i fortsättningen ska 
vara ett temanummer.

Diskutera gärna tidningen på klubbens interna debattforum på:  
klubb119.wordpress.com så att även det utvecklas. 

En facklig organisation blir inte starkare än vad medlemmarna gör 
den till.

Nästa nummer av Raka Spåret är planerat till oktober. 

Redaktionen tar tacksamt och ödmjukt emot bidrag av alla sorts slag, det kan 
vara texter i form av en insändare eller en debattartikel. (Visst tycker du väl 
något om företaget eller facket?).  Det skulle kunna vara teckningar, knep & knåp 
eller foton eller precis vad som helst som du tycker passar in i tidningen.

Maila in till redaktionen, adressen hittar du på längst ner på flera sidor i tid-
ningen. Om du inte har tillgång till mail så kan du skicka ditt bidrag till: 
Raka Spåret, SEKO, Klubb 119
Liljeholmstorget 16 
117 63 Stockholm

redaktionen
redaktionen@klubb119.org
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Ledare

Nu är det klart. I fredags, den 28 augusti, be-
slöt Regeringsrätten att inte lämna Veolia 
prövningstillstånd! Därmed är ursprungsav-

talet mellan MTR och SL i kraft.

SEKO har slutit ett portalavtal med MTR och om 
innehållet kan du läsa mer i tidningen och vi har för-
ändrat lite av vårt kollektivavtal. Just nu sitter vi och går 
igenom det lokala kollektivavtalet med målet att göra 
förbättringar från SEKO:s sida. 

Utöver MTR:s övertagande har SEKO kongress om 
några veckor och där kommer vi att besluta om hur 
SEKO ska organisera sig och vilka mål man ska ha de 
närmaste åren. Styrelsen kommer snart att ha den årliga 
planeringskonferens för att sätta upp nästa års mål, ta 
fram 2010 års budget och se hur vi ska jobba bättre mot 
både MTR och Veolia. 

SEKO Klubb 119 kommer även i fortsättningen att or-
ganisera personalen på de lokala banorna, men klubben 
kommer att ha två skyddsorganisationer och förhand-
lingsorganisationer. I övrigt kommer vi att jobba ihop.

Klubben, som är initiativtagare till Septemberallian-
sen, kommer att delta i demonstrationen mot höger-
politik  och för jobben, a-kassan och arbetsrätten, för 
gemensam välfärd och rättvisa den 15 september på 
Sergels Torg. Vi uppmanar alla att komma dit och visa 
att vi är många som är missnöjda med privatiseringar 
och nedskärningar.

MTR tar över tunnelbanan och vi fortsätter vår kamp.

Ordföranden i klubben har under de senaste veckorna 
besökt bana 3 vid två tillfällen, samt Gullmarsplan och 
Alvik. Där blev det en del diskussioner om MTR, om 
Veolia, om vårt kollektivavtal och så vidare. Klubben 
tycker att det är viktigt att medlemmarna kommer till 
tals och därför kommer vi att satsa ännu mer på att be-
söka de olika sektionerna.

I förra numret av Raka Spåret hade vi en insändare som 
kritiserade situationen på Gröna linjen. Det tog inte så 
lång tid efter publiceringen innan Veolias personaltid-
ning på Gröna linje attackerade SEKO häftigt för det(!). 
Vi tycker att Veolia ska tåla kritik (då vår f.d. ordförande 
Per Johansson sparkades visade det sig att Veolia inte tål 
någon kritik alls). Vi tycker att vad Veolia skriver där är, 
milt sagt, oförskämt. 

Sist men inte minst har SEKO en tvist om att deltidare 
inte ska diskrimineras gentemot heltidarna, enligt den 
nya lagen som kom 2003. SEKO kräver bland annat 
månadslön och fast åtagande för alla deltidare. För-
handlingar pågår och vi är optimistiska inför resultatet.

Jannis Konstantis
Ordförande

SEKO Klubb 119
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SEKO har kongress den 15 – 17 september.

Kongressen är SEKO:s 
högsta beslutande organ 
där beslut om stadgar, 

ekonomi, förbundsstyrelsen och 
vilka frågor SEKO ska driva tas. 
På kongressen deltar 200 kongress-
ombud från hela Sverige. För att bli 
kongressombud blir man nomine-
rad av sin klubb och sen utsett på 
avdelningens representantskap där 
alla klubbar röstar om vilka som 
ska företräda SEKO Stockholm på 
kongressen.

Klubb 119 har fyra kongress-
ombud; Jannis, Carolin, Jenny och 
Moncef.

Ödestimman slår
SEKO står inför en ödes-
kongress där stora föränd-
ringar är föreslagna i vår 
organisation. Det är ingen 
hemlighet att förbundet 
förlorat mycket pengar och 
behöver anpassa organisa-
tionens verksamhet utefter 
de inkomster som finns. Men 
bland de föreslagna förändring-
arna av stadgarna finns även förslag 
som förändrar vår organisation 
mycket mer än vad som behövs för 
att förbundet ska sluta blöda ekono-
miskt. 

Bland annat föreslås att:
m  F ö r b u n d s s t y r e l s e n 
skall utse klubbar och inte 
avdelningen. Detta innebär att 
vi centraliserar makten i vår orga-
nisation istället för att vara med-
lemsnära. Idag utses klubbarna i 
Stockholm av avdelningsstyrelsen 
som består av ledamöter utsedda 
av klubbarna på Seko Stockholms 
representantskap. 

m  Bostadsort skall utgöra 
grund för vilken avdelning 
medlem tillhör. Eftersom arbets-
platsen utgör grunden för vårt med-
lemskap och engagemang i SEKO, 
framstår förbundsstyrelsens förslag 
till ändring av stadgarna fullständigt 
ologiskt! Konsekvenserna av deras 
förslag blir att om vi har en aktiv 
och bra förtroendevald i vår klubb, 
som vi vill ska vara med i SEKO 
Stockholms avdelningsstyrelse, men 
d e n 

personen bor utanför Stockholms 
län, så kan vi inte nominera den 
personen eftersom han/hon till-
hör en annan geografisk avdelning. 
Personen ifråga kan inte heller 
bli nominerad för att tillhöra av-
delningsstyrelsen i den avdelning 
hon/han tillhör, eftersom vår klubb 
tillhör SEKO Stockholm och ingen 
annan avdelning. Ett stort demokra-
tiskt problem skulle alltså uppstå.

m Minska antalet ombud på 
de årsmöten som är högsta 
beslutande organ mellan 
kongresserna. På årsmötet deltar 
de 200 kongressombuden för att 

ta beslut om ekonomi och liknande 
mindre förändringar mellan kon-
gresserna. Nu är förslaget att bara 
35 kongressombud skall delta för 
att spara pengar och detta urholkar 
också demokratin samt centraliserar 
makten ytterliggare. Vi riskerar även 
att förlora i mångfald, då dessa 35 
ombud med största sannolikhet 
kommer att utgöras av äldre svenska 
män.

Klubb 119 agerar
Vi kommer att rösta nej till stad-
geförslaget så länge dessa delar 
inte ändras eller tas bort. Inför 
kongressen har det talats 
mycket om att vi i SEKO 
skall vara ett medlemsnära 
och aktivt förbund, men 
vi anser att de förslag som 
finns ökar avståndet mellan 
medlemmarna och förbun-
det ytterliggare.
Det är inte bara dåliga 

förslag som är lagda inför kon-
gressen. Vår klubb har bl. a. med 

en motion om att SEKO ska verkar 
för att förbättra AFA försäkringen 
så att även förare som upptäcker 
folk på spåret skall få ersättning 
och inte bara de som kört på någon. 
Förbundsstyrelsen har tillstyrkt vår 
motion så den kommer med största 
sannolikhet att antas på kongres-
sen. 

Vi återkommer med rapport efter 
kongressen, vill ni läsa motioner 
och förslag till stadgar finns de 
på www.seko.se under fliken ”om 
SEKO”, klicka på Kongressen 
2009.

Carolin Evander
sektionsordförande röda linjen, 

kongressombud.
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Den 25 augusti har SEKO skri-
vit på kollektiv- och portal-
avtalet med MTR. På ingen 

punkt har det blivit några försäm-
ringar, däremot enbart förbättring-
ar. Arbetet är dock ingalunda över, 
utan SEKO kommer på ett flertal 
områden att fortsätta uppdraget 
med att förbättra villkoren. Parterna 
är dock överens om ”helheten”.
Förhandlingsresultat
Lokala avtal

MTR och TBT tar i princip över 
de avtal som idag finns vid Veolia 
och Tågia. Vissa förbättringar har 
gjorts. Fram tills nu har vi tagit bort 
från §16 att arbetsgivaren kan stänga 
av någon från säkerhetstjänst utan 
lön(!). Sedan har vi tagit bort den 
sk lojalitetsparagrafen, §3, och ersatt 
denne med skrivelsen i det centrala 
avtalet. Klubben kommer att infor-
mera om ytterligare ändringar som 
SEKO och MTR har kommit över-
ens om.

Portalavtal
SEKO har under hela upphand-
lingsprocessen varit kritisk till att 
verksamheten riskerade att splittras 
på flera avtal och flera arbetsgivare. 
Vi lyckades få stopp på uppdelning-
en av trafik och stationer. Vi har 
även fått MTR att förbinda sig att i 
allt väsentligt bedriva verksamheten 
i egen regi. 

Ur personalpolitisk synpunkt 
är det viktigt att verksamheten be-
drivs i så få företag som möjligt. 
Omplaceringar vid rehabilitering 

och arbetsbrist, möjlighet till kar-
riär mm försvåras om verksamheten 
splittras. 

För att mildra effekten av den 
uppdelning av trafik och underhåll 
som finns idag och som även kvar-
står efter den 2 nov, har SEKO teck-
nat ett så kallat portalavtal. Avsikten 
med avtalet är att de båda bolagen så 
långt det är möjligt ska omfattas av 
samma personalpolitik.

Portalavtalet innebär bland an-
nat:
-vid behov av nyanställning ska man 
först söka internt inom de två bola-
gen innan man söker externt. 
-heltidsarbete prioriteras. Det kan 
även ske genom anställning i båda 
bolagen.
-om man behöver ta fram nya ar-
betsuppgifter i samband med reha-
bilitering skall man leta lösningar 
inom båda bolagen. Detsamma gäl-
ler om någon behöver omplaceras 
av trafikmedicinska skäl.
-vid övertalighet ska man försöka 
hitta lösningar inom båda bolagen 
innan man går till uppsägning.
-om verksamhet i framtiden flyttas 
mellan bolagen eller om verksam-
het läggs ut på underentreprenör så 
skall berörd personal ges möjlighet 
att följa med.

Pensioner
En stor andel av de anställda har idag 
rätt att gå i pension vid 63 års ålder 
(vid 61 år med viss reducering). Den 

typen av pensionsvillkor brukar sitta 
löst till vid upphandlingar då det är 
den siste arbetsgivaren som får stå 
för hela kalaset; inga pengar finns 
fonderade. 

SEKO lyckades på ett tidigt sta-
dium få SL att ange att alla anbuds-
givarna skulle ta höjd för bibehållen 
pension. SEKO har tecknat avtal 
med MTR och TBT om oföränd-
rade pensionsvillkor.

Personaltransporter
Att ta sig till och från arbetet vid 
tidpunkter då kollektivtrafiken inte 
fungerar har länge varit en stort ar-
betsmiljöproblem och källa till miss-
nöje. Tiden man är hemifrån har 
utökats med flera timmar jämfört 
med om man arbetar när trafiken 
fungerar.

SEKO har tecknat avtal som 
innebär att man lägger ansvaret på 
arbetsgivaren att hitta transportme-
del för dom som inte kan utnyttja 
tunnelbanan att ta sig till och från 
arbetet. Avtalet löser inte transpor-
ten för alla då det är begränsat till 
tunnelbanans normala upptagnings-
område. Men jämfört med idag bör 
det innebära en väsentlig förbättring 
för dom som är mest utsatta.

SL-kort
Förmånen att erhålla SL-kort är idag 
reglerad i kollektivavtal med Veolia, 

NU ÄR DET       
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vad gäller såväl anställda som pen-
sionärer. 

Vad som gäller Tågia så förutsät-
ter avtalet att SL står för korten. 
Tågia-pensionärerna erhåller inga 
kort. SL kommer att upphöra med 
finansieringen av kort för personal 
vid verkstäder och depåer från och 
med den 2 nov.

Kortfrågan har varit den svåraste 
nöten att knäcka under förhandling-
ens gång. Men även den har fått en 
positiv lösning. 

SEKO har tecknat avtal med 
MTR och Veolia som ger såväl 
anställda som pensionärer rätt till 
SL-kort, oavsett om SL skjuter till 
pengar eller inte. 

Företagshälsovård
Företagshälsovården har hittills 
varit en fråga för arbetsgivaren att 
själv bestämma över. Det gäller så-
väl innehåll som omfattning. SEKO 
har tecknat ett för båda företagen 
gemensamt avtal som innebär en 
väsentlig uppryckning jämfört med 
idag.  Det gäller såväl de tjänster 
som företagshälsovården ska till-
handahålla, som klubbens inflytande 
vid val av företag.

Introduktion
Introduktion av nyanställda (samt 
vid omplacering) har även det varit 
en fråga som arbetsgivaren ensidigt 

beslutat om. SEKO har tecknat ett 
avtal som ska säkerställa att inte alla 
enbart får kännedom om företaget 
och dess verksamhet utan även om 
viktiga arbetsmiljö- och säkerhets-
föreskrifter samt anställningsvillkor. 
Även SEKOs medverkan vid intro-
duktionen är reglerad.

Underentreprenörer
Det avtal som tecknades med Veolia 
efter den så kallade ”svartstädskan-
dalen”, då ett antal oseriösa under-
entreprenörer anlitades, gäller för-
utom för MTR nu även för TBT. 
Avtalet ställer hårda krav på entre-
prenörer som anlitas: svenskt kol-
lektivavtal, f-skattebevis, att skatter, 
sociala avgifter och försäkringar 
betalts, krav på maskiner, utrustning 
och utbildning mm. 

Vad händer nu
Eftersom vi nu har säkrat minst samma 
villkor uppmanar vi dock alla att gå över 
till MTR. Vi hoppas att det inte ska 
bli någon övertalighet på Veolia, (i 
praktiken på lokalbanorna) och vi 
accepterar inte att någon SEKO 
medlem där, därmed skulle riskera 
att bli uppsagd p.g.a. arbetsbrist.

Eftersom vi har en ny arbetsgi-
vare måste vi också skriva ett nytt 
anställningsavtal. MTR ser helst att 
du skriver på detta vid besöket på 
anställningskontoret. I och med att 
avtalet nu är klart ser vi inga pro-
blem med att göra detta (förutsatt 

SOM GÄLLER
att alla uppgifterna stämmer). Om 
du trots allt känner dig osäker, 
behöver du inte ännu skriva på i 
detta läge. Anställningen går över 
automatiskt i alla fall och själva an-
ställningsavtalet kan tecknas vid ett 
senare tillfälle. Under tiden reder vi 
ut detta med Veolia/MTR.
 

Fortsatta förhandlingar
Under hösten kommer vi att fort-
sätta förhandlingarna med MTR. 
Förutom regelrätta förhandlingar 
om till exempel uniformen deltar 
vi i olika arbetsgrupper kring frågor 
som arbetsmiljö, förslagsverksam-
het, utbildning, personalbemanning, 
tjänsteplanering) etc. Där har vi yt-
terligare möjligheter att  påverka så 
att MTR hamnar ”på rätt spår” från 
början. En mycket viktig arbets-
grupp (även förhandling) behandlar 
frågan om personaltransporter. 

Det är för tidigt och säga i vil-
ken omfattning och i vilken form vi 
kommer att  ha personaltransporter. 
Men vi ser med tillförsikt på fort-
sättningen i.o.m. att vi nu faktiskt 
tecknat ett AVTAL som ger vissa 
garantier samt att vi upplever det 
som att MTR har en uppriktig ambi-
tion för att hitta lösningar på detta!

Jannis Konstantis
Ordförande

SEKO Klubb 119
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SEKO förhandlar med Veolia om rutiner för 
reglering av skulddagar.

Vi kräver att alla anställda vid övergången ska ha 
tillgång till uppdaterad information om sina saldon, 
så att korrekta saldouppgifter förs över till MTR.

Om du i nuläget har mera än 80 timmar tid åter 
på kortet, försök i så fall att redan nu ta ut denna 
tid (dvs tiden som överstigar 80 timmar) innan 
övergången.

INFÖR ÖVERGÅNGEN

Information om vad som händer med våra 
saldon vid övergången till MTR:

m Semester: Du får ta med dig all semester 
och sparad semester upp till maximalt 40 
dagar. 

m Kvittningstid (tid åter): Du får ta med 
dig upp till maximalt 80 timmar där en 
inarbetad dag räknas som 7,5 timmar. 

m Plustid: Du får ta med dig upp till maxi-
malt 40 timmar 

m Uppvärderad tid (komptid): Du får ta 
med dig upp till maximalt 80 timmar. 

Jag blev ombedd att skriva om hur tjänstegruppens 
arbete med tjänsterna sett ut efter ”röran” med 
sommartjänsterna.

Nu går det åt rätt håll! Arbetsledningen visar vilja till 
att ha ett positivt samarbete för skapa de bästa förut-
sättningarna för förarnas tjänster. 

I arbetet med tjänsterna som gäller 18/8-11/10 har 
vi fört en kreativ dialog med tjänstekonstruktören för 
gröna linjen. Vi har fått gehör för fl era av våra synpunk-
ter och kunnat åtgärda de tjänster som vi själva haft för-
slag till förändringar. 

Vi fi ck igenom att dessa tjänster kommer vara max 
8.40 i omlopp och att de ska sträva efter att skillnaden 

i start- och sluttid gentemot originaltjänsterna ska vara 
så liten som möjligt. Här ska de tidiga ut- och sena in-
tjänsterna prioriteras eftersom de vid stora förändringar 
får svårt att ta sig till och från arbetet. Tyvärr så gäller 
alltså inte ”entimmesregeln” för dessa tjänster. 

Jag vill förtydliga för er som inte är insatta att denna 
”entimmesregel” alltid tidigare varit en muntlig praxis, 
den fi nns alltså inte med i kollektivavtalet. Vi kommer 
att fortsätta kämpa för denna regel men tjänster som 
diffar mer än timmen är alltså inte felaktiga. 

Emma Karlsson 
tjänstegruppen Bana 1

TJÄNSTEGRUPPSRAPPORT
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Det märks att uniformen är 
den del av vårt arbete som 
verkligen alla har en åsikt 

om! 
En del saker har hänt på sista 

tiden som aktualiserat uniforms-
frågan, T.ex. SL: s galna turkosa 
uniform. För er som missat denna 
horribla skapelse (även känd som 
GB-glassgubbeuniformen) går det 
att se uniformsplaggen inne på 
klubbens fackexpedition i Liljehol-
men….

Vi i SEKO vände oss till poli-
tikerna i landstinget för att stoppa 
SL:s uniform och samma vecka som 
uniformen provades i trafiken, i ja-
nuari 2009, lades projektet ned.

Ny uniformshorisont
Det lustiga i och med att SL uni-
formen inte blev verklighet, är att 
plötsligt så förändrades villkoren 
för det företag som vann tunnelba-
neupphandlingen den 20 januari.

I anbudsunderlaget från SL hade 
SL uniformen ingått, vilket innebar 
att när MTR vann upphandlingen  
hade de inte planerat för en egen 
uniform, då SL tidigare meddelat 
att all personal skulle ha SL:s uni-
form….

Uniformsgruppen skrider 
till verket

Som ni vet följdes upphandlingen 
av en hel del överklaganden och 
sura miner från Veolia, och vi i 
uniformsgruppen träffade MTR 
första gången i mars för att påbörja 
arbetet med att ta fram en uniform 
till 2 november. Vid denna tidpunkt 
visste ingen vad som skulle ske med 
Veolias överklagan, det enda som 
stod klart var att hela övertagande-
processen var lagd på is och ingen 
kommunikation pågick mellan 
MTR/Veolia/SL. 

MTR:S UNIFORM – Vad är grejen 
med tilldelningen?

Vad vi i uniformsgruppen dock 
förstod var att om MTR skulle ta 
över trafiken den 2 november så 
behövde vi en uniform. En uniform 
faller inte ned från himlen hur som 
helst, det tar ett tag att få fram en 
bra uniform. Normalt sett tar det 
nästan två år att arbeta fram 
en ny uniform med alla 
tester och prov som 
skall göras.

Vi resonerade 
att en uniform 
behövdes tas 
fram fort och vi 
gjorde ett urval 
av de plagg som 
används idag. Vi vet 
att vi enligt vårt avtal 
har rätt till kavaj och andra 
plagg, men vi vet också att det tar tid 
att få fram en kavaj med bra pass-
form. Vår prioritet har varit i att ta 
fram plagg så att vi i överhuvudtaget 
skulle ha en uniform att bära den 2 
november.

Varför totalt uniformsbyte 
den andra?

Varför är det då viktigt att ha en 
MTR uniform den andra novem-
ber? MTR kan väl köpa in kavajer 
och andra plagg som de enligt vårt 
avtal skall tillhandahålla från vilken 

butik som helst!?
Största skälet till att ha 

en MTR-uniform 
den andra novem-
ber ligger i vårt 
utökade juridiska 
skydd som tra-
f ikt jänstemän. 
Att den andra 

november jobba i 
en gammal uniform 

och bli attackerad av 
någon galning skulle för-

sätta oss i en jävla sits, då gärnings-
mannen med lätthet kan säga 
”- Nej jag visste inte att han jobbade i tun-
nelbanan, det stod ju Veolia på jackan.”

Det ligger i vårt intresse att 
arbetsgivaren tillhandhåller en uni-
form där det med tydlighet framgår 
att vi är anställda av MTR.

”Normalt sett tar 
det nästan två år att 

arbeta fram en ny 
uniform med alla 

tester och prov som 
skall göras.”
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Vi tycker att det är bra att MTR 
är ambitiösa i denna fråga och inte 
bara ger oss lappar att klistra på vår 
gamla Veolia-uniform, vi vet ju alla 
hur ”bra” det funkade vid övergång-
en från SL till Connex….

Fast tilldelning
Den tilldelning av uniform som sker 
till den andra november är en fast 
tilldelning. Vi har alltså inte möjlig-
het att välja vilka plagg vi vill ha. 
MTR la beställningen på uniforms-
plagg hos leverantören i juni, utan 
att då veta vad folk vill ha eller vad 
vi har för storlekar eftersom över-
tagandeprocessen fortfarande var 
låst. Om vi hade kommit igång med 
uniformsarbetet i januari och Veolia 
inte hade överklagat så mycket hade 
vi kanske haft en möjlighet att be-
ställa plagg, men så blev det tyvärr 
inte.

Vilka plagg ingår i den fasta till-
delningen inför 2 november?
Alla anställda, oavsett heltid/deltid, 
kommer att få en komplett uniform 
tilldelad. Följande ingår:

2st pikétröjor.
2st skjortor, kort ärm.
2st skjortor, lång ärm. 
1st cardigan. 
1st windstopper. 
2st byxor med benfickor. 
1st fodrad vinterjacka.
1st keps. 
1st mössa. 
1st underställ. 
1st bälte. 
2st handskar, tunna 
och tjocka. 
1st Halsduk. 
1 slips/namnskylt/scarf  
– frivilligt att bära.

Mer Information om denna speci-
ella fasta tilldelning finns att läsa på 
SEKO Klubb 119:s blogg:
htt p ://klubb119.wordpr ess. com/
2009/08/20/fragor-och-svar-om-mtrs-
uniform/

SEKO och MTR har kommit över-
ens om en tilldelning som motsvarar 
mer än det man får som nyanställd. 
Dessa plagg motsvarar totalt 63 po-
äng. Alltså hade ingen av oss kunnat 
få en komplett uniform även om vi 
hade haft möjlighet att beställa och 
använda oss av poängsystemet.

På ett år, om man har V-syste-
met, samlar man ihop totalt 34,7 
poäng. Om man som nyanställd kan 
klara sig på dessa plagg så tror vi att 
det kommer att gå. 

Självklart är vi som jobbat i tun-
nelbanan ett tag nu vana vid att ha 
20 st skjortor och lika många byxor. 
Men i ärlighetens namn, är de där 

20 skjortorna som det står 
allt från SL till Con-

nex till Veolia på, 
så himla frä-
scha numera? 

Prefe-
renserna 
samsas

Varför kort-
ärmat på vin-

tern!!!???
Eftersom den för-

sta tilldelningen är låst 
och vi vet att folk gillar olika saker, 
så har vi försökt att tillfredställa alla. 
Hade vi kommit överens med MTR 
om att det bara delas ut 6 st långär-
made skjortor så hade många som 
gillar piké blivit sura och vise versa. 

En del av oss fattar inte att det 
finns kollegor som jobbar i kortär-
mat på vintern, medan andra inte 
förstår hur vissa kollegor jämt fryser 
fast de satt på sig alla uniformsplagg 
de äger! Dessutom är det inte bara 
förare som ska få uniformsplagg 
utan även spärrisar.

Vi är helt enkelt olika och vi har 
olika behov. Denna fasta tilldelning 
är låst till dessa plagg eftersom det 
är en nödlösning, ingen visste vad 
folk ville ha när plaggen började 
tillverkas. Vi får försöka stå ut, byta 
plagg med varandra om vi absolut 
avskyr tex. pikétröjan eller så kanske 
vi blir positivt överraskade och upp-
täcker nya uniformsfavoriter!

Vad alla dock ska veta är att om 
plagg går sönder innan vi får nya 
uniformsplagg i april så kommer 
man att få ersättningsplagg. Samma 
sak om du skulle byta befattning el-
ler gå upp i arbetstid.

Vad som gäller 2010
Nya uniformsplagg i april!!!????
Än är inte allting kring uniformsav-
talet färdigförhandlat, men det lutar 
åt att oavsett om vi behåller poäng-
systemet eller inte, så kommer vi att 
ha specialregler för tilldelningen av 
uniformen under 2010.

Tanken är att vi i april får påfyll-
ning av plagg som vi beställer i de-
cember. Då får vi välja fritt mellan 
de plagg som finns, och det kommer 
även att finnas shorts. 

”Dessa plagg mot-
svarar totalt 63 

poäng.” - ingen hade 
kunnat få en full-

ständig uniform med 
gamla systemet.
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Varför nytt system?
Varför diskuterar SEKO med MTR 
om att ersätta poängsystemet?

MTR har varit väldigt angelägna 
om att bli av med poängsystemet då 
de anser att det skulle kosta väldigt 
mycket att lagerhålla en massa klä-
der utan att veta när/hur/om per-
sonalen hämtar ut plagg.

Vi i SEKO anser att vi kan ut-
nyttja den uppkomna situationen till 
att förbättra vårt uniformsavtal.

Gamla och nya avtalet
Vi har gjort en jämförelse mellan 
vårt nuvarande uniformsavtal och 
det vi hittills kommit överens med 
MTR om. Inga förhandlingar är 
klara och en del saker kvarstår att 
utreda. 

Vi hoppas kunna presentera ett 
klart förslag till uniformsavtal till 
medlemsmötet den 9 september 
klockan 18.00 i Liljeholmen.

Nuvarande uniformsavtal:
Vi har ett poängsystem som reglerar 
formen för utdelning av uniforms-
plagg.

Poängen har inget reellt penga-
värde, vi har inte avstått från lön 
eller liknande.

Det värde poängen har finns 
bara för att reglera hur många 
poäng varje plagg ska ha. När 
vi beställer en skjorta som inte 
kostar så mycket att tillverka, dras 
mindre poäng från våra saldon än 
om vi beställer T.ex. en jacka.
 
I Avtalet står det: 

”Avslutad anställning. Anställd 
arbetstagare ska, i samband med att 
anställningen upphör, återlämna kom-
plett uniform. Sker inte återlämning 
enligt ovan, görs löneavdrag med belopp 
motsvarande plaggens (motsvarande) 
beräknade restvärde.”

Det enda ”pengavärde” som po-
ängen har är till vår nackdel, då vi 
får löneavdrag om vi inte lämnar in 
komplett uniform vid anställning-
ens slut!

Vi har med poängsystemet en fri-
het att välja vilka plagg vi vill ha, un-
der förutsättning att poängen räcker 
och beställa dem när vi behöver.

All hantering av uniformen sker 
på vår fritid. Som ni vet får vi sköta 
det på våra raster eller innan och ef-
ter arbetet utan att kompenseras.
 
Piké tröjan måste bäras instoppad i 
byx/kjollinningen.

Förslag till nytt uniformsavtal:
En årlig tilldelning som sker i april. 
I oktober/november beställer man 
vad man behöver. Behöver du bara 
två pikétröjor och ett par byxor be-
ställer du det och behöver du fyra 
skjortor, två byxor och en cardigan 
beställer du det.

Skillnaden från poängsystemet är 
att tilldelningen av plaggen sker en 
gång per år, vi måste vara förutse-
ende när vi beställer då vi beställer 
plagg för att använda ett år framö-
ver. Frihet att välja vilka plagg man 
vill bära skall finnas.

Om plagg går sönder eller om 
man har behov av nya plagg av an-
dra skäl, kommer man kunna göra 
kompletterings och ersättningsbe-
ställningar under året, baserat på 
uppstått behov.

Tid för att hantera uniformen 
-uniformen skickas hem och alla 
anställda kompenseras för den tid 
man lägger ned för att hantera uni-
formen.
 
Pikétröjan får bäras utanför lin-
ningen.
 
Mammaplagg ingår i sortimentet 
från start.
 
Vid anställningens slut ska vi lämna 
in en komplett uniform, men i det 
nya avtalet slipper vi betala med lö-
neavdrag om vi inte gör det!
 
Har ni frågor om uniformen eller 
synpunkter och kommentarer så 
hör av er till oss. 

Kom gärna på medlemsmötet 
den 9/9 kl: 18.00 för att diskutera 
uniformsavtalet!

Carolin Evander
Uniformsansvarig. SEKO klubb119

Carolin.klubb119@gmail.com



Veolias uniform
Sen en lång tid tillbaka har Veolia misskött vår 

uniform.
Ingen har varit ansvarig för den utan istället har 

leverantören A La Carte fått fria händer och ensidigt 
tagit bort bland annat kavajen och byxor utan benfickor 
från vårt sortiment.

Inte har Veolia heller brytt sig om att uppdatera uni-
formen och vi som är anställda går omkring i en salig 
blandning av Connex tunnelbanan, Connex och Veolia 
Transport-plagg!

De flesta av oss kommer att slippa Veolias dåliga 
hantering av uniformen när MTR tar över, men Veolia 
har kontraktet kvar på lokalbanorna till 2012.

SEKO har därför begärt förhandling med Veolia om 
skadestånd för avtalsbrott. 

Förhandlingen berör två frågor:
1. Skadestånd för avtalsbrott, perioden fram till 

november 2009.
2. Krav på att Veolia ser till att en komplett uni-

form finns till beställning på lokalbanorna, med 
ett datum för när detta skall vara klart.

Vi kommer att återkomma med info om vad förhand-
lingarna resulterat i och förhoppningsvis skärper sig 
Veolia på lokalbanorna om de är intresserade av att 
kanske vinna upphandlingen 2012…..

Vad vi som går över till MTR ska göra med vår gamla 
Veolia uniform är fortfarande föremål för förhandling. 
I vårt avtal står det att vi skall lämna in komplett uni-
form vid anställningens avslut annars får vi löneavdrag. 
SEKO anser att ingen skall behöva lämna in Veolias 
uniform på sin fritid och inte heller få löneavdrag om 
den inte lämnas in. Vi återkommer med information 
när fråga är löst.

Carolin Evander
Uniformsansvarig 
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De våldsamma skogsbränderna som 
ägde rum i Grekland i augusti var 
mycket nära huvudstaden Aten. 
Flera hus har förstörts och 20 000 
människor evakuerades för att 
undkomma lågorna.

Tusentals hektar skogs- och jordbruksmark 
har förstörts av elden, liksom 150 hus, 
som drevs framåt av kraftiga vindar. Den 

kraftiga blåsten förde elden över vägar till andra 
skogsområden. Tjock rök gick att se över Aten 
samtidigt som de som inte flytt försökte rädda sina 
hus med hjälp av skyfflar och hinkar med vatten. 

Ingen människa omkom i de svåra bränderna som 
beskrivs som de värsta sedan 2007 då 65 människor 
miste livet under tio dagars inferno. Fyra personer har 
dock fått brännskador i räddningsarbetet.

Kritiken mot den konservativa regeringens sätt att agera 
under de senaste dagarnas bränder har varit hård. 

Bränderna startade i fredags i byn Grammatiko 40 
kilometer nordöst om Aten för att sedan sprida sig upp 
i bergen mot östra Attica.

Grekland härjas ofta av skogs- och markbränder. Eld 
sprider sig lätt med vindarna i den heta sommartorkan. 
Många bränder anläggs också avsiktligt av skrupelfria 
markägare som ser chansen att utvidga eller exploatera 
annars skyddad mark. Man försöker genom bränderna 
genomföra byggplaner i utvalda markområden. 

Detta som hände i Grekland, Spanien, Italien, Turkiet 
och nu senast i USA och Portugal är ett resultat av 
klimatförändringar samt ett resultat av exploatering av 
naturen. Bränder har vi haft hela tiden men när stora 
företag som vill bygga bostäder eller industriområden 
på skogsmark ”blir mycket intresserade” av de aktuella 
områden, då har vi oftare stora bränder. Kan det vara 
en tillfällighet? Det står också mycket diplomatiskt i 
DN om bränderna i Kalifornien. ”Kalifornien drabbas 
ofta av skogsbränder på grund av det torra klimatet och 
friska vindar. Byggboomen på senare år har gjort att 
byggnader hamnat allt närmare skogspartierna.”

Nu när klimatet sakta men säkert också blir varmare i 
Sverige är det bra om vi ska vara medvetna om denna 
risk. Här i Sverige finns det mycket skogområden som 
stora spekulanter och markägare kan vara intresserade 
av.

Jannis Konstantis

BRÄNDERNA I GREKLAND, 
ANGÅR DE OSS?



Coco Chanel ska vi inte prata om nu, utan istället, 
vårt hat/kärleksobjekt, vår uniform!

Mitt namn är Monica och jag har varit beklädnads-
ansvarig som det så fint heter, ja, sen tidigt 90-tal om jag 
inte minns fel. Idag sitter jag med i arbetsgruppen som 
jobbat med att ta fram MTR:s uniform.

Jag började på dåvarande SL 1976 som spärris och 
började köra tåg 1977.

Oj vilka uniformer vi har haft under åren! När jag 
började hade vi en gråturkos sommaruniform, ofodrad 
kavaj som var obeskrivligt kliig. Den var som ett våt-
varmt omslag! 

Vinteruniformens kjol var så snäv att om man var 
tvungen att gå ned på spåret så fick man hissa upp den 
på halva låret för att kunna klättra upp igen! Klädförrå-
det låg på Barnängsgatan och var lika stort som en flyg-
hangar. Killarna som jobbade där var enormt skickliga. 
De behövde bara ta en hastig titt på en och vips hade 

man en uniform som satt perfekt! En av mina favoriter 
var nog vinterjackan av bävernylontyg med pilétyg och 
täckjackstyg i ärmarna. 

Och Taxijackan får vi inte glömma bort!
Ett plagg som nog aldrig blev en hit måste vara byx-

kjolen…den borde aldrig ha fått lämmna ritbordet, det 
var så mycket tyg i den att en anorektiker såg tjock ut!
Vi hade också en skjortblusklänning, inte heller min 
favorit. Jättetunt tyg och mycket avslöjande.

Men vi ska nog vara tacksamma att vi inte körde 
spårvagn kring sekelskiftet, då hade dem halmskor och 
en rock som blev som läskpapper vid nederbörd.

Har ni möjlighet så besök spårvägsmuseet och deras 
utställning Halmskor & Stärkkragar.

Den nya uniform som vi får i höst är jag helt överty-
gad om att ni kommer att tycka om.
Min favorit är vinterjackan.

Monica Lindberg-Wall
förare, bana 2

Uniformskåseri

SEVÄRD UTSTÄLLNING PÅ SPÅRVÄGSMUSEET.
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Rehabiliteringskedjan, som 
infördes den 1 juli 2008, 
innebär bland annat att rätt-

ten till sjukpenning kan upphöra 
mycket snabbt och att möjligheterna 
att få sjukersättning (tidigare kallad 
förtidspension) har blivit mycket 
begränsade.

Om du på grund av rehabili-
teringskedjans regler inte kan få 
sjukpenning eller sjukersättning och 
arbetsoförmågan beror på en arbets-
skada , bör du ansöka om ersättning 
från arbetsskadeförsäkringen.

Även i en situation där du får 
sjukpenning, bör du i många fall 
göra en ansökan om livränta, om 
det står klart att du på grund av ar-
betsskadan inte kommer att kunna 
återgå i ditt tidigare arbete.

Bakgrund
Försäkringskassan prövar om du har 
en arbetsskada om det behövs för 
att bestämma ersättning enligt lagen 
om arbetsskadeförsäkringen (LAF).
Den ersättning som du kan få från 
försäkringskassan vid en godkänd 
arbetsskada blir livränta. Ersättning-
en vid arbetsskada kan bestå av flera 
dagar med förlängd sjukpenning, 
sjukpenning på 75 procent, så kallad 
arbetsskadesjukpenning.

För att du ska få livränta krävs 
att din arbetsoförmåga antas bli 
bestående minst ett år och att ditt 
inkomstbortfall blir minst en fem-
tondel.

Livränta under tid med 
sjukpenning

Livränta utgör mellanskillnaden 
mellan tidigare lön och sjukpenning. 
Det kan bli aktuellt om du har drab-
bats av en inkomstförlust som kan 
antas vara minst ett år.

Förlängd sjukpenning 
vid arbetsskada 

(arbetsskadesjukpenning)
Rehabiliteringskedjans regler inne-
bär en begränsning av antalet sjuk-
penningdagar. Om du har fått 364 
ersättningsdagar med 80 procent 
inom en ramtid av 450 dagar kan du 
därefter få en förlängd sjukpenning 
med 75 procent i maximalt 550 da-
gar (totalt 914 dagar).

Om du har fått en godkänd 
arbetsskada gäller inte denna be-
gränsning. Då kan du få förlängd 
sjukpenning utan en bortre gräns 
(arbetsskadesjukpenning).

Den bortre tidsgränsen för 

sjukpenning för långtidssjukskrivna 
inträffar vid årsskiftet 2009/2010. 
Därefter kan de som har varit lång-
tidssjukskrivna inte längre få sjuk-
penning. De kan inte heller få sjuk-
ersättning om inte arbetsoförmågan 
anses vara stadigvarande nedsatt 
mot hela arbetsmarknaden.

Om arbetsoförmågan kan an-
tas bero på en arbetsskada blir det 
mycket viktigt att såväl en arbets-
skadeanmälan som en ansökan om 
ersättning görs.

Livränta vid indragen 
sjukpenning

Rehabiliteringskedjans regler inne-
bär att din arbetsförmåga (vid 
sjukskrivning) från dag 181 (sex 
månader) ska bedömas mot hela 
arbetsmarknaden. Arbetsförmågan 
ska bedömas i förhållande till varje 
typ av arbete och det räcker att du 
kan utföra något sådant arbete på 
den ”reguljära” arbetsmarknaden.
Ingen hänsyn ska tas till din ålder, 
bosättningsförhållanden, utbild-
ning, tidigare verksamhet eller andra 
liknande omständigheter. Det kan 
vara svårt att få sjukpenning efter 
dag 181.

Rätten till arbetsskadeersättning 
har inte samma begränsningar. 
Enligt arbetsskadeförsäkringens 
arbetsförmågebegrepp ska sådana 
faktorer som ålder, hur arbetsskadan 
påverkar förmågan, etc bedömas.

Det innebär att livränta kan bli 
aktuell för dig om du har en arbets-
skada och inte kan återgå i ditt ordi-
narie arbete utan däremot anses ha 
arbetsförmåga i andra arbeten enligt 
sjukförsäkringens regler. Försäk-

Arbetsskada, arbetsskade-
livränta och ersättning
LO-TCO Rättsskydd ger ut nyhetsbrev om bland annat försäkringar. Ur nyhets-
brevet nummer fyra från Försäkringsenheten har jag redigerat nedanstående 
som gäller arbetsskadeförsäkringen och rehabiliteringskedjan.
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ringskassan ska i dessa situationer 
göra en uppskattning av vilken typ 
av arbete som du med din arbets-
skada skulle klara av och vad löneni-
vån ligger på i ett sådant arbete.

Enligt ett beslut från Regerings-
rätten krävs att Försäkringskassan 
har ett fullgott underlag när din 
arbetsförmåga bedöms om du har 
en arbetsskada. Det ska finnas en 
utredning om vilka arbeten som 
kan anses vara lämpliga för dig med 
hänsyn till skadan, utbildning, ålder 
och tidigare arbetslivserfarenhet, etc 
och hur inkomstläget ser ut i sådana 
arbeten.

Rekommendationer
Det blir med de nya reglerna än 
viktigare att du gör en arbetsska-
deanmälan om det kan antas att din 
skada, sjukdom, beror på faktorer i 
arbetet. Det blir också mycket vik-
tigt att du lämnar in en ansökan om 
arbetsskadeersättning när du tappar 
inkomst på grund av din skada, oav-
sett vilken sorts sjukförmån du får.
Med de försämrade sjukförmånerna 
och för att kunna påvisa bristerna i 
arbetsmiljön blir det oerhört viktigt 
att facket medverkar till att arbets-
skadorna drivs.

Du kan kontakta fackligt förtro-
endevalda, skyddsombud, försäk-
ringsrådgivare, försäkringshandläg-
gare för mer information om hur du 
ska argumentera för dina rättigheter 
när du blir sjukskriven.

Roland Eliasson
försäkringsrådgivare

Du vet väl att anställda som arbetar inom spårtrafik 
eller spårunderhåll kan söka ekonomiskt bidrag från 

Stiftelsen Solhöjden? Du måste vara medlem i SEKO 
– Facket för Service och Kommunikation eller ST, Statstjänste-

mannaförbundet.
Du kan beviljas bidrag om du behöver rehabilitering efter ska-

dor och vid sjukdomar som behöver rehabilitering. Det kan vara 
efter operationer, ryggbesvär, bröstcancer, whiplashskada, ”sock-

erberoende” och psykiska besvär efter traumatiska händelser. 
Du kan ansöka om bidrag för alla åkommor. Stiftelsen gör en 

individuell prövning av alla ansökningar – både stora och små.
Om du har kostnader kan du få ersättning för sjukgymnastik, 

massage eller till exempel bassängträning som inte ersätts av an-
nan instans.

Även anställdas familjemedlemmar kan komma ifråga för 
bidrag.

Ansökningsblankett finns tillgänglig i det här numret av Raka 
Spåret. (Se nästa sida.)

Om du vill veta mer går det bra att kontakta mig på 
rolandeliasson@seko.se eller på mobil 070 – 313 42 32.

Roland Eliasson
försäkringsrådgivare

Ekonomiskt bidrag 
för rehabilitering



Ansökan om bidrag från Stiftelsen Solhöjden 1 (1) 03-08-21
Stiftelsen Solhöjden /Ctl

Stiftelsen Solhöjden.  Postadress  SEKO  Box 1105  111 81 Stockholm

Ansökan om bidrag till Stiftelsen Solhöjden

Namn Efternamn Personnr.10 siffror

Adress Postnummer  Postadress

Tele Mobil

Arbetsgivare                                Arbetsställe

Diagnos / Behandlingsorsak                Vårdgivare / Behandlingsinrättning

Handlingar som bifogats Ange de utlägg/kostnader du söker bidrag för
Kryssa i där handlingar bifogats

Läkarintyg / Remiss

Faktura

Kvitto

Beslut / Fylls i av Stiftelsen Solhöjden

Bifall Avslag



Cirkusen på Veolia….
Den tillförordnade chefen, för den tillförordnade chefen, för den tillförordnade operative chefen på lokalbanorna 
är inte anträffbar just nu, vänligen kontakta VD Tomas Wallin som tillsvidare tagit över allt operativt ansvar för 
verksamheten. Det kan inte vara lätt att vara ensam kvar när alla lämnar det sjunkande skeppet, å andra sidan kan 
lokalbanorna skatta sig lyckliga över att Celal föll över bord och tyvärr lyckades simma över till MTR….

Anonym
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INSÄNDAREN

BILDEN av Wim Hoogerdijk



I branschavtalet är det entydigt: 
All personal ska ha en extra 
ledig dag för varje ”röd dag” 

som infaller måndag – fredag oav-
sett hur lång arbetsvecka de har. 
Det spelar ingen roll om man har 
arbetsdag eller fridag på den ”röda 
dagen” – man ska få en kompdag i 
vilket fall som helst. Branschavtalet 
medger dock att personal med väx-
lade fridagar gör upp till 38 timmars 
arbetsvecka. 

Det gäller på Veolia
På Veolia Transport Spårtrafik 
Stockholm är det så här: Om du har 
fridagssystem S1 får du den extra le-
diga dagen. Om du har något annat 
fridagssystem får du den normalt 
inte. 

Enda undantaget är om du skulle 
ha växlande fridagar plus 38 timmars 
arbetsvecka och avtalet säger att du 
ska ha max 38 timmars arbetstid 
varje helgfri vecka. I praktiken gäl-
ler detta bara en del trafikledare och 
trafikbefäl. De får dock inte komp 
fullt ut enligt branschavtalet pga 
otydlig skrivning i vårt lokala avtal. 
För komp hos oss krävs det att de 
har jobbat den aktuella dagen. 

Varför bortförhandlad?
Varför har arbetstagarparterna nå-
gon gång i tiden förhandlat bort 
rätten till kompdag för helg? 

Det finns så vitt jag kan se 
två skäl: På de flesta ställen inom 
det som blev Veolia Transport 
Spårtrafik Stockholm hade man 
tidigare Kommunals avtal. Där var 
kompdag för helg ett okänt be-
grepp. Det andra är arbetsveckans 
längd: För de flesta med växlande 
fridagar är den hos oss maximerad 
till 36:30. 

Då menar de på Veolia Transport 
som begriper detta (de är ytterst få) 
att mellanskillnaden mellan 36.30 
och 38 timmar utgör kompensatio-
nen för ”röd dag”. 

De som arbetar på Saltsjöbanan 
hade SJ:s avtal tidigare. De fick kom-
pdag för helg trots att arbetsveckan 
var maximerad till 36 timmar! Det 
snoddes rakt av av Connex vid in-
rangeringen 2001. 

Summa summarum
De dagar som kan ge upphov till 
kompdag är förutom de ”röda” 
dagarna även julafton, nyårsafton 
och midsommarafton. För national-
dagen gäller en specialbestämmelse: 
Den ger upphov till komp även om 
den infaller på en lördag eller sön-
dag. Den som har fallenhet för ma-
tematik kan sätta sig ner och räkna. 
Det blir i genomsnitt exakt tio dagar 
per år. Och det motsvarar faktiskt 
ganska väl 1 1⁄2 timme i veckan. 

Lärdomar
1. När vi i framtiden sluter nya avtal, 
vare sig det är med Veolia Transport 
eller MTR: Varje gång vi sluter ett 
avtal om arbetsveckans längd – se 
till att det står ”per helgfri vecka” 
i texten! Nöj er inte med formule-
ringen ”per vecka”!

2. Semesterfaktorn grundas på det 
genomsnittliga antalet arbetsdagar 
per vecka. För S1 är semesterfak-
torn satt till 1,0. Det betyder att 
man för denna grupp inte har tagit 
hänsyn till de extra lediga dagar som 
uppstått pga ”röd dag”. För perso-
nal i andra fridagsgrupper har ju 
arbetsveckan kortats som komp för 
”röd dag”. I V-systemet ger detta 
tretton extra lediga dagar per år utö-
ver två per vecka. Åtminstone tio av 
dessa borde räknas bort, innan man 
beräknar semesterfaktorn. Men det 
görs inte! Alla de extra dagarna be-
lastar semesterfaktorn!

Håkan Stokke 

KOMPDAG FÖR ”RÖD DAG”
Inom spårtrafikområdet finns det ett övergripande avtal som kallas ”Bransch-
avtal Spårtrafik”. Det är det som är utgångspunkten för de lokala avtalen inom 
de olika spårtrafikföretagen. 
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EU:s direktiv om arbetstiden 
blev tvingande lag den 1 
januari 2007. Om raster står 

det bl.a. följande:

Artikel 4:

Medlemsstaterna skall vidta de åtgär-
der som behövs för att se till att varje 
arbetstagare – då arbetsdagen är längre 
än sex timmar – får en rast. Den när-
mare utformningen, däribland rastens 
längd och på vilka villkor den ges, skall 
fastställas genom kollektivavtal eller 
avtal mellan arbetsmarknadens parter 
eller, då detta inte lyckas, genom natio-
nell lagstiftning.

I artikel 17 behandlas avvikelser. 

17:2

Avvikelser som föreskrivs i punkterna 
3, 4 och 5 får fastställas genom lagstift-
ning eller andra författningsbestäm-
melser eller genom kollektivavtal eller 
avtal mellan arbetsmarknadens parter 
under förutsättning att de berörda ar-
betstagarna ges motsvarande kompen-

sationsledighet eller - i undantagsfall 
när det av objektiva skäl inte är möjligt 
att bevilja sådan kompensationsledig-
het – att arbetstagarna erbjuds lämpligt 
skydd.

17:3 tar upp vilka grupper som be-
rörs av avvikelser enligt 17:2. Det 
kan gälla (17:3.c.ii) hamn- eller flygplats-
arbete, (17:3,c,viii) arbetstagare som är inbe-
gripna i transport av passagerare i stadstransport-
tjänst och (17:3,e) personer som arbetar inom 
järnvägstransport.

Sex timmar är vad EU-direktivet 
säger. Arbetstidslagen drar gränsen 
redan vid fem timmar utan rast 
- men den paragrafen är dispositiv. 
Det innebär att den kan upphävas 
av avtal mellan parterna. Detta har 
skett när det gäller heltidsanställd 
trafikpersonal på Veolia Transport 
Spårtrafik Stockholm. Där är grän-
sen satt till fem timmar exklusive 
påtid. Kom ihåg att vi här talar om 
ordinarie arbetstid. Vid övertid gäl-
ler sextimmarsgränsen. 

TIDSKOMPENSATION FÖR TJÄNST 
UTAN RAST
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Brovakterna på Danviksbron räk-
nas som trafikpersonal. De får inte 
rast. De omfattas av direktivets 
undantagsklausul. De ska alltså ha 
kompensationsledigt. Veolia Trans-
port medger detta. Förhandlingarna 
om detta började i december 2006 
– innan direktivet blev tvingande 
lag. De är inte klara ännu. Främsta 
orsaken är att Veolia Transport 
har bytt förhandlare flera gånger. 
De nya förhandlarna har inte varit 
pålästa. Vid ett tillfälle lämnade jag 
över EU-direktivet till motparten. 
De hade inte sett det förut. 

Seko kräver full retroaktivitet sedan 
1 januari 2007. Det ska inte löna sig 
att obstruera. 

Håkan Stokke



S E R I E R

SPÅRTRAFIKGALAN

TRAFIKANTTYPER. Del 1:
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Facket är inte bara avtal och förhandlingar, vi 
har väldigt kul tillsammans också. 

Klubb 119 har arrangerat medlemsresor 
med räkbåten Vindhem i ca 20 år. Resorna sker i 
början av sommaren. Här är några bilder från årets 
resa:

MONCEF, THOMAS OCH LISE.

ANNE OCH ELIZA.

Redaktionen tackar Eliza Lange för bilderna. 

PARTY.

RÄKOR.
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Vi förtroendevalda i sektion 122 har många 
uppdrag för klubbens räkning och har därför 
under sommaren varit borta på förhandlingar 

med MTR och Veolia. Under hösten fortsätter det 
intensiva arbetet inför MTR:s  övertagande den andra 
november.

På anslagstavlan i Liljeholmen sätter vi upp ”Var är 
facket!?” . Där står det när det är öppet på expeditionen 
och vad vi gör under veckorna. Och som vanligt kan ni 
alltid ringa!

Ställverket, julsemester och tjänster
Jag har begärt en sittning med Veolia om ställverksjobben 
på helgerna där ställverksoperatören är ensam under 
tillkopplingens början. Veolia menade att detta skulle 
vara en hållbar lösning men arbetsbelastningen blir för 
hög. I samma veva som vi ska diskutera detta ska vi 
även ta upp arbetet med jultjänsterna. 

SEKO:s ambition är att tjänsterna ska vara klara 
innan julsemestern beviljas så att Veolia faktiskt vet den 
riktiga personalåtgången. En självklarhet kan tyckas! =) 
Förra året minns vi att det var kaotiskt eftersom de sista 
jultjänsterna var klara kring den 20 december...

Vad händer framöver?

PÅ GÅNG I LILJEHOLMEN  
- nyheter från sektion 122 

Liljeholmen@klubb110.org  s  Tel: 08 - 686 42 46

m 1-4 september deltar Gunnar, 
Mimmi och Rosi på möten om 
anbudsunderlaget till de nya 
vagnarna C30.

m 8 september har valberedningen 
möte.

m Vecka 36 och 37 har Jannis och 
Carolin ett antal olika förhandlingar 
med Veolia och MTR.

m 15-17 september pågår SEKO:s 
kongress där Jannis, Carolin och 
Jenny deltar som kongressombud.

m 25 september har sektionsstyrelsen 
möte.

För sektion 122:
Carolin Evander

ordförande
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KLUBBENS 
KONTAKTINFO: rättelse

IQBAL MOHAMMAD
Ordf. sektion 103 
– Saltsjöbanan
Mångfalds- och integrationsan-
svarig i klubben.
Iqbalswe@yahoo.se
Telefon: 08 - 634 19 42

I det senaste numret publicerade vi tyvärr felaktiga 
telefonnummer till lokalbanornas representanter. 
Här kommer de rätta telefonnumren: 

LISE FUCHS
Ordförande  sektion 
102 – Bromma
Ordinarie ledamot i klubben.
lise.fuchs@klubb119.org 
Telefon: 08 - 634 19 51

JUWANRO HADDAD
Ordf. sektion 101 
– Lidingö
Studieansvarig i klubben.
juwanro@klubb119.org
Telefon: 08-634 19 33

Har du åsikter eller kritik du vill för-
medla till någon i SL:s styrelse? Nu 
har du ett gyllene tillfälle till det!

Torsdag den 10:e september kl. 11-12 gästas SEKO 
Klubb 119 av Gunilla Roxby Cromwall (SL:s 
styrelse) och Lars Ohly (Vänsterpartiets partiledare) 
vid mässen i Gullmarsplan.

Tanken är att de ska ges chansen att träffa personal 
för att inhämta kunskaper och svara på frågor. 

Vi kan föra fram våra synpunkter och belysa våra 
problemställningar som t. ex. hur det är att arbeta för 
en entreprenör till SL som hastigt och olustigt ändrar 
sin trafikbeställning med följden att hundratals 
människor får ändrade arbetstider.

Hoppas att många har möjlighet att komma!

Thomas Witting
redaktionen

Politiker och SL-
r e p r e s e n t a n t 
gästar Klubb 119

Gunilla Roxby Cromwall Lars Ohly

Har du några frågor?

Ställ dem och få svar!

Plats: Gullmarsplansmässen.

Datum: 10:e september.

Tid: kl. 11 - 12:00.

Nästa nummer av Raka spåret kommer i oktober.




