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Vad har hänt sen sist?
Förra numret handlade bland annat om avtalet med MTR. Vi gick när-

mare in på uniformsfrågan och jämförde Veolia:s poängsystem med 
MTR:s tilldelningssystem. Och så skrev vi om SEKO:s kongress. 

Tanken är att vi ska ge ut mellan 6-12 nummer av tidningen per år. Just nu, i 
och med övergången av tunnelbanans drift från Veolia till MTR, är det ange-
läget att ha en något högre frekvens i utgivningen. 

Diskutera gärna tidningen på klubbens interna debattforum på: 
klubb119.wordpress.com så att vi kan ta del av era åsikter och bli en 
bättre tidning.

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

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. Väldigt 
givande skulle det vara om någon tunnelbaneförarkollega skulle skriva något 
om den tid som varit och hur det känns att ta avsked av Veolia. Skicka gärna 
in din insändare! 

Nästa nummer är planerat till november.

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
SEKO Klubb 119 fortsätter också under oktober 

att förhandla med både MTR och Veolia i olika 
ärenden; som överlämningen den 2 november 

samt förbättring av vårt kollektivavtal och våra ar-
betsvillkor inför övertagandet.

Det finns många frågor kvar att lösa men det är 
klart att MTR tar över den befintliga verksamheten, 
om MTR och SEKO inte kommer överens om något 
annat. Det cirkulerar många rykten, bl a att alla trafik-
befäl i fortsättningen endast ska vara trafikbefäl och 
inte trafikledare längre, eller att ställverkspersonal 
inte ska arbeta som förare, osv. Dessa är bara rykten! 
Om ni hör något märkligt, även om det kommer från 
en s k pålitlig person, vänd er då till facket. Vi kan ge 
rätt information omgående, eller åtminstone mycket 
snabbt. På så sätt slipper ni att att gå runt och oroa 
er. 

Lundinseminariet
Vår klubb deltog i ett seminarium angående en utred-
ning om att privatisera kollektivtrafiken helt; den så 
kallade Lundin-utredningen. Denna utredning går ut 
på att all verksamhet som man kan tjäna pengar på 
ska vara i privat regi. Denna utredning är så extrem 
att Lundin föreslår tre månader långa upphandlings-
förfaranden och att man t o m kan införa olika privata 
företag på samma spår/linje. En linje ska man kunna 

dela upp på hur många sträckor som helst (man ska 
kunna göra en upphandling för en eller flera stationer 
eller en hel linje). Raka Spåret kommer i nästa num-
mer med mer information. Det är klart att vår klubb 
tillsammans med andra (inkluderad Kommunal) 
kommer att agera starkt i frågan.

Planeringskonferensen
Vår klubb har också genomfört sin planeringskonfe-
rens. I detta nummer presenterar vi kort några viktiga 
punkter. Helheten som inkluderar framtagna doku-
ment kommer att presenteras inför nominerings- och 
budgetmötet den 10 december. Alla dokument kom-
mer att finnas tillgängliga i god tid för alla medlem-
mar. Alla deltagare i konferensen arbetade mycket 
konstruktivt och det fanns en bra samarbetsklimat.

SEKO Klubb 119 har också JO-anmält Haveri-
kommissionen för deras bristfälliga agerande angåen-
de Rinkebybranden. Klubben fortsätter att arbeta hård 
med frågor som rör arbetsmiljö, säkerhet och trygghet 
för våra medlemmar och trafikanterna. 

Jannis Konstantis
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SEKO höll kongress 15-17 
september. 200 kongress-
ombud från hela Sverige 

deltog och klubben hade fyra kon-
gressombud på plats.

Vi gick igenom stadgar, motio-
ner, avgifter och en hel del annat.

Mona Sahlin, Lars Ohly och 
Maria Wetterstrand höll alla tal. 
SEKO är det första LO förbundet 
som bjudit in andra politiska par-
tier än Socialdemokraterna till sin 
kongress.

Det hölls en hel del diskus-
sioner och det blev nattmangling 
när förbundsstyrelsens förslag 
till nya stadgar skulle gås ige-
nom. Förbundsstyrelsen fick inte 
igenom hela sitt förslag till nya 
stadgar utan det blev en del kom-
promiss lösningar. 

Nya stadgar kräver att vi 
omorganiserar oss.

Den största förändringen för oss 
som jobbar i tunnelbanan är de 
nya stadgarna som slår fast att det 
bara får finnas en klubb på varje 
arbetsplats. 

Om det finns mer klubbar ska 
de antingen bilda en gemensam 
klubb eller en förhandlingsorga-
nisation. 

Ett tredje alternativ är att tillhö-
ra en bransch avdelning men det är 
inte aktuellt för oss då tunnelbanan 
skulle tillhöra samma bransch som 
tex SJ och det är för långt ifrån vår 
vardag.

Konsekvensen av de nya stad-
garna är att förbundsstyrelsen och 
avdelningen nu ställer krav på oss 
och spärrexpeditörernas klubb 120 
att bilda en gemensam klubb eller 
en förhandlingsorganisation och de 
vill att detta ska ske till årsskiftet.
Vi anser att det inte är rimligt att 

ge oss så lite tid då vi vill att alla 
medlemmar ska få säga sitt i frå-
gan och vi behöver tid för att ta 
fram information om vad de två 
olika förslagen innebär.

Allt det här väcker mycket frå-
gor och funderingar, och vi kom-
mer att diskutera i klubbstyrelsen 
samt utlysa medlemsmöten för att 
diskutera det här med er och få ett 
medlemsbeslut på hur vi ska göra. 
Ingenting är klart än förutom att vi 
kan konstatera att förbundet pres-
sar oss att se till så att vi organi-
serar oss på det sätt som stadgarna 
säger.

Motioner.
Följande av klubbens motioner 
antogs:

• SEKO och LO ska verka för 
att reglerna för TFA ändras så 
att samma ersättningar gäller 
oavsett hur traumat har upp-
stått, och där det är så starkt 
att det renderar sjukskriv-
ning.

En rad olika arbetsmiljöfrågor där 
förbundet ska jobba för att:

• förbundet aktivt verkar för 
att reglera skyddsombudens 
arbetsmiljöutbildning, grund-
utbildning samt vidareutbild-
ning

• förbundet aktivt verkar för att 
ge facket ökat inflytande på 
val av företagshälsovård och 
beställning av förebyggande 
företagshälsovård

RESULTATET AV SEKOS 
KONGRESS – en gemensam klubb för 

tunnelbanan?

Då en tågförare kör över 
en människa eller råkar ut 
för att en människa hoppar 
framför tåget eller ligger på 
rälsen när tåget kommer, 
gäller TFA-försäkringen 
med ersättning för sveda 

och värk och förlorad ar-
betsförtjänst. Men motsva-
rande gäller inte när en fö-
rare upptäcker en människa 
som har blivit överkörd av 
ett annat tåg och ligger kvar 
på spåret.



6

• förbundet aktivt verkar för att 
upprätta riktlinjer för arbets-
anpassning och rehabilite-
ring.

Ekonomi.
Förbundet förlorar pengar och en 
plan för avgiftshöjning antogs på 
kongressen. Kongressen antog 
även ett förslag om att förbunds-
styrelsen ska se över avgiftsklas-
serna och presentera ett förslag till 
SEKO:s representantskap 2010 på 
fler steg. SEKO har en hel del med-
lemmar som tjänar över 26000kr i 
månaden och som har råd att bidra 
med mer i medlemsavgift.

Det är inte bara vi medlemmar 
som får vara med och bidra till 
förbundets ekonomi utan kongres-

Avgiftsklass                    2009      Höjning 2010  Höjning 2011  Höjning 2012  Höjning 2013  Total 10-13
3>0 - 4999 kr                    57                   0                   5                   5                        0                    10
45000 - 6999 kr                67                   0                   5                   5                        0                    10
57000 - 8999 kr                93                   5                   5                   5                        0                    15
69000 - 10999 kr             139                  5                  10                  5                        0                    20
711000 - 13999 kr           160                 10                 10                  5                        0                    25
814000 - 16999 kr           186                 10                 10                 10                       0                    30
917000 - 19999 kr           197                 20                  20                10                       0                    50
1020000 - 22999 kr         217                 20                  20                10                       0                    50
1123000 - 25999 kr         223                  25                 25                10                       0                    60
1226000 - >                     228                 30                  30                10                       0                    70

sen beslutade även om att sänka 
förbundsstyrelsens mötesarvode.

Dessa avgifter är det vi betalar 
varje månad till förbundet och 
avgift till klubb119:s verksamhet 
tillkommer. På kongressen antogs 
nya stadgar som innebär att man 
kan vara medlem i SEKO utan att 
behöva vara med i A-kassan. 

Kongressen valde en ny förbunds-
styrelse och antog ett yrkande som 
ger valberedningen i uppdrag att 
föryngra förbundsstyrelsen inför 
nästa kongress. Kongressperioden 
förlängs till 4 år istället för 3 för 
att spara pengar. Årsmötet som 
hålls mellan kongresserna görs 
om till ett representantskap på 36 
kongressombud som valdes på 
kongressen.

Det är uppenbart att vi i SEKO 
står inför stora förändringar, både 
positiva och negativa. Men det 
viktigaste är att SEKO fortsätter 
att vara en aktivt och lokal fack-
förening, det är där vi gör skillnad! 
Vi i klubb 119 fortsätter vårt aktiva 
arbete i tunnelbanan för att vi ska 
få det så bra som möjligt, oavsett 
vad stadgarna säger.

Text: Carolin Evander
Sektionsordförande 122

Kongressombud.

Bild: 
sekoskane.blogspot.com

Avgiftshöjningen de kommande fyra åren
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Mer än 2.500 personer 
demonstrerade den 15 
september i Stockholm 

mot högerpolitiken under huvudpa-
rollen: vi vägrar betala kapitalismens 
kris!

Det fanns många organisationer 
med, bl a SEKO Klubb 119, Lagena 
arbetare, SEKO Post Årsta och 
bussförare som demonstrerade 
under parollen för jobben, a-kas-
san och arbetsrätten. Många andra 
grupper, organisationer och partier 
deltog också i demonstrationen.

RAPPORT:    Demonstrationen den 15e september

SEKO KLUBB 119 JO-ANMÄLER 
STATENS HAVERIKOMMISSION.

Den 16 maj 2005 började ett tunnelbanetåg 
med trafikanter ombord att brinna i Rinkeby. 
Detta är den hittills allvarligaste händelsen i 

Stockholms Tunnelbanas historia. 

Än idag vet vi inte säkert varför tåget började brinna 
och Haverikommissionen har ännu inte presenterat 
någon rapport. Vi anser att detta är en stor skandal! 
Det har gått över 4 år sedan branden och dessa vagnar 
rullar fortfarande i trafik. Därför har SEKO klubb 119 
anmält Haverikommissionen till JO, för bristande 
myndighetsutövning. 

Den senaste tiden har en del allvarliga problem upp-
stått med C20 (nyare vagnstyp). Oförklarliga sprickor 
under några av passagerardörrarna har upptäckts på 
ett flertal vagnar och batterilådan som sitter under 

vagnen har vid två tillfällen antänds utan förklaring 
(två incidenter den senaste månaden).
Pga. detta har vi brist på vagnar och fler tåg av den 
vagnstyp som brann i Rinkeby har satts i trafik, trots 
att ingen vet vad som orsakade branden 2005.

Vi ser väldigt allvarligt på utvecklingen med fler äld-
re vagnar i tunnelbanan och att C20 nu också börjat 
brinna. Vi är oroade för våra medlemmars arbetsmiljö 
och resenärernas säkerhet.

SEKO klubb 119 anser att SL, Veolia, Statens 
Haverikommission, Arbetsmiljöverket och Transport-
styrelsen måste ta sitt ansvar. 

Säkerhet och arbetsmiljö måste gå före pengar!

/SEKO KLUBB 119 – Styrelsen.

För kontakt ring: 
070 511 62 19
070 786 41 61
070 791 13 16
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Klubbstyrelsen har tillsammans med huvud-
skyddsombudet diskuterat 2010-års verksam-
hetsplan på en planeringskonferens den 7-9 

oktober 2009. Styrelsen har utgått från de områden som 
förbundet har prioriterat för de närmaste åren.

De prioriterade områdena är:

1. Organisera och rekrytera medlemmar
2. Träffa och upprätthålla kollektivavtal
3. Näringspolitisk verksamhet och branschfrågor
4. Arbetsmiljöfrågor

Här nedan följer en kort sammanfattning av vad vi 
har kommit överens om och vad som ska läggas som 
förslag till medlemsmöte. Aktiviteter runt alla områden 
kommer också att finnas och presenteras inför med-
lemsmötet.
 

Diskussion om att göra gemensam 
sak

Efter SEKO:s kongress och de nya stadgarna som an-
tagits där fortsätter vi diskussionen med SEKO Klubb 
120 för bildande av en gemensam tunnelbaneklubb al-
ternativ en förhandlingsorganisation med representant-
skap. Vi inleder också en diskussion med SEKO Klubb 
124 (verkstadspersonal) om former av samarbete.

Det faktum att klubben är verksam på två olika fö-
retag ställer oss inför nya utmaningar. En utvecklings-
grupp ska under 2010 presentera ett konkret förslag till 
klubbstyrelsen om hur vi ska organisera vårt arbete (inkl 
en eventuell delning av klubben, mellan tunnelbanan 
och lokala banorna).

Klubben måste förbättra klubbens och sektionernas 
sätt att fungera under år 2010. Delaktigheten måste 
öka. Flera förtroendevalda bör ta ansvar för styrelsear-
betet. Sektionerna måste fungera, ha styrelsemöten och 
medlemsmöten. Valberedningarna måste finnas och 
bli mer aktiva inför de val som kommer att äga rum. 
Expeditionerna ska fortsätta vara öppna på fasta tider. 
Förhandlingsansvaret ligger på klubben och delegeras 
efter beslut från klubbstyrelsen. Klubbstyrelsen måste 
vinnlägga sig om att besluten är förankrade hos med-
lemmarna.

Vår klubb måste fortsätta att profilera sig som en 
fackklubb som kämpar för medlemmarnas rättigheter. 
Vi måste stå emot Alliansens offensiv mot facket och 
verka för ökad facklig anslutning, speciellt inför valet 
2010. 

Rotationssystemet vid förhandlingarna har fungerat 
delvis. Vi måste satsa mer på detta. De förtroendevalda 
kommer på så sätt att utveckla sig och lära sig att för-
handla. Vi måste fortsätta prioritera att ”eleverna” i 
första hand är kvinnor. Självklart gäller samma system 
(lärlingsverksamhet och rotation vid förhandlingar) 
också i sektionerna.  

Information och kommunikation
Klubben har brister med kommunikation, inte minst på 
sektionsnivå. De informationsansvariga inom sektio-
nerna bör ges kunskaper och möjlighet att agera.

Raka Spåret har fått en fast redaktion men den måste 
jobba mer aktivt med målet att komma ut med flera 
nummer. Mailinglistorna till de medlemmar som anmält 
intresse måste förnyas och användas flitigt. Bloggen 
som klubben skapade är välbesökt och vi fortsätter 
utveckla den. Vi undersöker också möjligheten till en 
hemsida. 

Med klubbens stöd måste medlemmarna bli bättre 
på att veta vilka rättigheter de har. Vi måste också 
hjälpa de oerfarna sektionerna mer med vår kunskap. 
En lathund med de viktigaste delarna av kollektivavtalet 
måste ordnas i år och distribueras till våra medlemmar.

Organisera och rekrytera medlemmar 
Vi måste bli bättre på att visa vad SEKO står för och 
hur vi jobbar. Vi vet att utan SEKO skulle mycket vara 
sämre på våra arbetsplatser. Vi måste våga visa våra 
medlemmar vad vi gör och jämföra oss med de andra 
fackförbund som finns på våra arbetsplatser. Vi måste 
vara närmare våra medlemmar, vara lyhörda och ha för-
ankring i våra beslut. 

Träffa och upprätthålla kollektivavtal
Klubben måste verka för att medlemmarnas löner sätts 
så att klyftan till andra aktörer i branschen minskas. Vi 
måste verka för att mångsidig utbildning belönas med 
ett kompetenstillägg.  Kortare omlopp måste införas. 
Alla bör ha rätt till fria arbetsskor.

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. 
Vi måste verka för att möjlighet till kompetensutveck-
ling ska finnas som en självklarhet.

VERKSAMHETSPLAN 2010



Vi måste kämpa vidare med frågor som gäller ytt-
randefrihet, meddelandefrihet, föreningsfrihet och för-
stärkning av LAS för förtroendevalda. 

Klubben måste satsa ännu hårdare på att öka antalet 
kvinnliga förhandlare på alla nivåer.

Näringspolitisk verksamhet 
och branschfrågor

SEKO klubb 119 anser att privatiseringen av kollektiv-
trafiken och andra områden inom den offentliga sektorn 
som vård, utbildning osv gynnar  ägarens intresse och 
vinster och slår mot oss och folket i allmänhet. Speciellt 
för oss inom kollektivtrafiken har det inneburit försäm-
ringar i fråga om arbetsvillkor, arbetsmiljö, mm.

SEKO Klubb 119 anser att kollektivtrafiken ska åter-
gå till offentlig regi. Vi kommer att fortsätta jobba med 
andra kämpande fackföreningar och organisationer i 
Sverige och utomlands, speciellt inom Europa, som har 
målsättningar som ligger i linje med våra, inte minst i 
privatiseringsfrågan, t ex med Septemberalliansen. Vi 
ska jobba för en bra lösning för Saltsjöbanans överlev-
nad. Vår kamp angående yttrandefrihet och meddelan-
defrihet måste fortsätta. 

Inför valet 2010 måste vi lyfta upp frågan om 
fortsatt privatisering inom kollektivtrafiken (Lundins 
utredning) med aktioner, påverkan av politikerna och 
tätare samarbete med de andra klubbar och sektioner 
inom kollektivtrafiken (SEKO och Kommunal). Ett 
annat nätverk som vi bör samarbeta med är den s k 
Stockholmsmodellen (Trondheim-modellen) som går 
ut på att förstärka välfärden.

Arbetsmiljöfrågor
Arbetsmiljön fortsätter att vara ett bekymmer även om 
några steg har tagits inför tunnelbanans upphandling. Vi 
måste jobba ännu mera för att få till stånd ett mer syste-
matiskt arbetsmiljöarbete. Fack och skyddsombud måste 
fortsätta med ett nära samarbete. Skyddskommittéerna 
måste fungera bättre. Vi måste ta upp frågor som hot 
och våld, korrekt utförda skyddsronder, bättre tjänster 
och inrättande av vilorum. Frågor som infrastruktur 
såsom nya vagnar, utbyggt larm med täckning i hela 
tunnelbanan och värmen/kylan i hytter och kupéer 
måste prioriteras. Andra frågor som skåp och omkläd-
ningsrum och hytter anpassade till trafikpersonalen ska 
drivas aktivt. Sist men inte minst måste inrapporterade 
fel åtgärdas. Detta betyder att vi måste utöva kontinuer-
ligt tryck på arbetsgivaren.

Allvarliga fel ska som förut ha högsta prioritet för 
klubben i samarbete med skyddsombuden. Vi måste 
bevaka hur den nya trygghetscentralen och kameraö-
vervakningen osv fungerar i realiteten.

De nya reglerna om sjukskrivning som gäller från 
2009-01-01 gör att personal som drabbats av ohälsa 
hamnar i ett utsatt läge. De riskerar att bli av med sin 
sjukpenning efter sex månaders sjukskrivning. Samtidigt 
har arbetsgivarens skyldighet att genomföra en rehabili-
teringsutredning upphört. I värsta fall kan de sägas upp. 
Klubben ska informera om de nya reglerna och kart-
lägga hur de drabbar medlemmarna. Vi måste verka för 
att behövande medlemmar får en god rehabilitering. 

Vi måste försöka komma överens med 
arbetsköparen om ett bra arbetsmiljöavtal. 
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Karl-Erik Cedergren fyller 61 
år i höst. Han har arbetat i 
företaget sedan 1974 och 
har varit tunneltågförare se-
dan 1975. Huvudskyddsom-
budsposten blev han vald till 
i 2002, då Klubb119 fick sin 
nuvarande form. 

INTERVJU:   Karl-Erik ’Kalle’ Cedergren, huvudskyddsombud (HSKO)

I Gullmarsplan på förmiddagen den 21 september 
pratar Raka Spårets redaktion med vårt huvud-
skyddsombud Kalle Cedergren:  

Godmorgon Kalle; vad händer som oftast på din 
genomsnittliga arbetsdag? 
- Det är framförallt många möten; med till exempel SL:
s teknikavdelning eller med arbetsmiljögruppen som 
arbetar med företagshälsovård. Och så har det varit en 
hel del möten med MTR på sistone. 

För vilket område är du huvudskyddsombud? 
- För Gröna-, Röda- och Blåa Linjerna samt 
Lokalbanorna. Från den andra november fortsätter lo-
kalbanorna i Veolias regi, vilket kommer att innebära att 
vi får en annan uppdelning i skyddsorganisationen. Jag 
fortsätter då som HSKO för tunnelbanan och får MTR 
och SL som motpart. 

Hur upplever du ditt samarbete med SL och 
Veolia? 
- Man kunde informeras bättre eller tidigare av SL och 
Veolia när de vill införa ändringar som berör arbetsmil-
jön. Till exempel höll man på att införa konduktörernas 
utrustning som understödjer Access-tekniken utan sam-
förstånd med skyddsorganisationen. Det har visat sig att 
utrustningen väger omkring 2,5 kg, vilket innebär stor 
kroppslig belastning med risk för ergonomiska skador 
när konduktörerna bär på sig utrustningen. En tillfäl-
lig lösning som vi har kompromissat oss fram till är att 

konduktörerna nu endast bär med sig en liten scanner. 
Hur som helst, ett återkommande problem är bristande 
info från arbetsgivarsidan till oss. SL har dock givit ett 
muntligt löfte om att informera oss bättre i framtiden. 
Vi får se om det i praktiken kommer att fungera. 

Kommer MTR att göra sitt jobb och värna om en 
bra arbetsmiljö? 
- Det vet jag inget om. Det återstår att se. 

Hur fungerar underhållet och städningen av fordon, 
utrustning och stationer för tillfället? 
- Här finns det ett och annat att anmärka. För att ge ett 
exempel är hyttstädning av fordonen ofta undermålig. 
Ett annat är att det märks att det har dragits ner på fö-
rebyggande underhåll till förarstolarna. Och inomhus-
stationernas renhet kan man ha synpunkter på; man har 
för vana att enbart städa plattformsområdet. Hur är det 
med rengöring av makadamer och yttre vägar? Där lag-
ras smuts på smuts, och hur hälsosam är det?  

I somras skulle det göras en mätning av partikel-
halter i bl a A32- samt C20vagnarnas hytter? Blev 
en sådan mätning av? 
- Den blev av och resultatet visar att det inte alls var 
många skadliga partiklar i A32-hytterna,  medan mät-
ning i C20-hytterna i tunnlarna visade ett sämre resultat, 
dock inom gränsvärdena som för närvarande gäller. Vi 
tittar nu på möjligheten att byta C20-hyttens luftfilter till 
en annan förbättrad typ och att se över utbytesrutinen 
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för filtrarna. För närvarande byts filtrarna ut efter 122 
effektiva kördagar. Eventuellt borde vi förkorta den 
frekvensen. 

Vilken arbetsmiljöfråga har din högsta prioritet? 
- Problemen kring hot och våld i vår arbetsmiljö tycker 
jag är viktigast att jobba med. Vi konfronteras med en 
klart ökande tendens av hot och våld och vi måste göra 
någonting för att bemöta detta problem. Framförallt är 
det SL:s ansvar att driva denna fråga och komma med 
idéer och åtgärder som gör våra jobb tryggare. Vår upp-
gift är att bevaka att SL tar sitt ansvar i denna fråga och 
att verkligen något händer. 

Vad är dina konkreta idéer för att möta hot- och 
våldstendensen? 
- Ett bärbart larm genom vilket man direkt kan ha 
muntlig kontakt med trafikledning eller polis är önsk-
värt. Utökning av antalet poliser och ordningsvaktpa-
truller samt deras närvaro på de kända problemställen 
är också att föredra. I övrigt tycker jag att samhället och 
politiken måste ta sitt ansvar genom att satsa mera på 
ungdomarna, till exempel i form av utökade resurser till 
fritidsgårdar. 

Tack för intervjun, Kalle! Har du något att tillägga? 
- Jo, av kollegorna får jag gärna in tips om arbetsmiljö-
frågor som vi kan driva gentemot MTR. Hör av er med 
era tips till styrelsen eller vänd er direkt till mig. 

Redaktionen (WH) 
     

AVSTÄLLDA 
VAGNAR OCH 
HALA SPÅR!

Som ni redan känner till upptäckte Veolia och SL 
sprickor i C20 när de påbörjade besiktningen 
av vagnarna inför överlämnandet till MTR. Det 

handlar om sprickor i långbalken under vagnarna. 
Det är allvarligt men sprickorna är inte så stora att 

de utgör en säkerhetsrisk.

Bombardier som har konstruerat vagnarna jobbar 
med problemet tillsammans med SL och Veolia. Det 
är sagt att reparationerna ska vara klara till den 1/11 
men det är under förutsättning att inga fler sprickor 
upptäcks, blir större och att Bombardiers beräkning 
av hur lång tid reparationerna tar stämmer. 

Bana 1 har hittills drabbats värst av avställda vagnar 
med upp till sex inställda turer i rusningarna, bana 2 
har 1-2 inställda turer i rusningarna och bana 3 har 
fått tätare tursättning med C14-vagnar. 

Men efter den 12/10 när man full tursättning på 
bana 3 kommer bristen på vagnar bli än mer kännbar. 
Hittills har bristen på vagnar drabbat oss förare i liten 
utsträckning, men nu börjar med stor sannolikhet 
snart höstkaoset med plattor och vagnbrist. 

Detta i kombination med avställda C20 p.g.a. 
sprickbildning gör att vi är oroade för att arbetsmiljön 
riskerar att försämras i form av överfyllda tåg mm. 
Alla vet hur jobbigt det är att arbeta under rusningen 
med inställda tåg och om vi har otur kan vi komma 
att hamna i en värre situation än vanligt.

Vi vill att alla förare framöver är observanta och 
meddelar oss om man märker att fler och fler tåg 
börjar ställas in och att arbetsbelastningen och 
stressen ökar.
 
Vi kommer att få rapporter från Veolia om ur det 
går med sprickorna och med plattorna, men är 
säkra på att vi kan få snabbare information om 
missförhållanden från förare som faktiskt befinner 
sig i trafiken dagligen.
Om arbetssituationen för förarna försämras behöver 
vi veta det för att kunna agera.

Klubbstyrelsen och Skyddsombuden
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1. Vad händer med 
Veolias uniform/
arbetskläder?

Vi har förhandlat med Veolia och 
säkerställt att ingen får löneavdrag 
om man inte lämnar in sina arbets-
kläder/ uniform 

Mellan den 26/10 – 8/11 kom-
mer alla som lämnar in sina Veolia/
Connex-plagg får två timmar betalt 
för detta, det har SEKO förhandlat 
fram. Ersättningen betalas ut i de-
cember. Plaggen lämnas in på Slus-
sen Krysset, lokalen ligger bakom 
spärrlinjen mellan nedgångarna till 
plattformarna. Öppettider blir mån-
dag till fredag under inlämningspe-
rioden mellan: kl. 08.00-17.00 med 
lunchstängt mellan 12.00-13.00. 

Om ni inte vill lägga tid på att 
lämna in uniformen/arbetskläderna 
så kan ni bara slänga dem, men då 
får ni såklart inte betalt. Ni som har 
arbetsskor ska inte lämna in dem, MTR 
har köpt loss dem från Veolia. 

2. Vad händer med 
rullan?
Den enda information som 

kommer att lämnas över till MTR 
från våra rullor är om någon förare/
trafikledare är avstängd från säker-
hetstjänst pga. pågående utredning 
vid själva överlämningstillfället. ALL 
ANNAN INFORMATION, gamla 
händelser, trafikhändelserapporter, 
varningar, arbetsskadeanmälningar 
kommer att stanna hos Veolia och 
inte lämnas över till MTR. Vi i 
SEKO är mycket nöjda med att vi 
lyckats nå denna överenskommelse 
då det ligger inaktuella och gamla 
uppgifter i våra rullor som borde 
ha rensats bort för länge sen! Om 
du vill ha någonting från din rulla så 
har du rätt att hämta ut det.

3. Pågående rehab/
dispens?
Alla anställda som har en 

pågående Rehabutredning kommer 
att bli tillfrågade om att skriva på ett 
papper som ger Veolia tillstånd att 
lämna över information om detta 
till MTR. Det är bara att skriva på 
pappret annars riskerar du att in-
formationen om din rehabilitering 
försvinner. Kontrollera att det som 
står på pappret stämmer innan du 
skriver på och om du har frågor eller 
är osäker så kontakta din klubb. 

De förare/trafikledare som har 
dispens för att inneha säkerhets-
tjänst kommer att få skriva på sam-
ma papper. Detta för att dispensen 
ska följa med till MTR, utan den så 
kan man inte fortsätta jobba efter 2 
november. 

4. Saldon?
Alla kommer att få ett 
brev från Veolia med in-

formation om hur mycket tidåter/
semester man har på sitt saldo och 
som kommer att gå över till MTR 
den 2/11. Kontrollera att dessa 
stämmer. Förhandlingen som rör 
inarbetad tid för våra yttre och inre 
trafikledare pågår och vi återkom-
mer så fort vi är färdiga.

Förhandlingarna 
fortsätter!

SEKO klubb 119 fortsätter till-
sammans med SEKO klubb 120 
förhandlingarna med MTR för att 
förbättra vårt kollektivavtal. Vi har 
gemensamma förhandlingar om 
uniformen, semesterutläggning, 
framtida omorganiseringar etc. 

Frågor och upptäckta 
felaktigheter?

Om du har märkt att någonting som 
rör din anställning, placeringsnum-
mer osv. varit fel så kontakta oss 
omgående! Om du har frågor och 
funderingar så tveka inte att höra 
av dig.

SENASTE NYTT FRÅN 
FÖRHANDLINGARNA 
MED MTR!
Torsdagen den 15 oktober träffade 
SEKO MTR. Förhandlingarna för 
att förbättra vårt kollektivavtal 
fortsätter och vi kom idag överens 
om följande när det gäller MTR: s 
Uniform:

Vi gör ett avsteg från rådande 
kollektivavtal som gäller fram till 
november 2011. Avsteget är att 
betrakta som en prövotid och som 
kommer att utvärderas.

Vi byter under denna period ut 
poängsystemet mot ett tilldelnings-
system. 

Vi har även gått med på att det 
blir obligatoriskt att bära en skylt 
med befattning eller namn. Observera 
att befattning räcker.

I utbyte får alla anställda skor 
tilldelade i april 2010 och tid för 
hanteringen av uniformen. Hur ti-
den ska fördelas, tid åter eller om vi 
får hantera uniformen på arbetstid, 
är ännu inte klart.

Då alla detaljer ännu inte är klara 
(vilka skor, hur tilldelningssystem 
ska se ut etc.) återkommer vi efter 
de förhandlingar som hålls den 22 
oktober.

Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta klubbens ordförande Jan-
nis eller Carolin som är uniformsan-
svarig.

ÖVERTAGANDEINFO
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Under den här veckan 
börjar postpaketen 
med MTR: s uniform 

att dimpa ned på våra 
postkontor. Nedan följer svar 
på de vanligaste frågorna som 
vi fått om uniformen.

Bortrest?
Om man är bortrest en 
längre period är det bästa att 
meddela MTR detta redan 
på anställningskontoret när 
man beställde uniformen. Om 
man glömde bort det så ligger 
postpaketet kvar i 14 dagar, sen 
skickas det tillbaka. När MTR 
får paketet tillbaka skickat, 
kommer de att skicka ut det 
igen eller ta kontakt med 
vederbörande.  

Prova!
Hämta ut paketet så fort 
du kan och prova alla plagg! 
De plagg som inte passar 
får du byta. Dambyxor får 
bytas till kjol eller herrbyxor. 
Instruktioner om byte finns 
tillsammans med din uniform 
i paketet. Själva bytet sker på 
MTR:s anställningskontor som 
håller öppet mellan kl 10 och 
17.

Glöm inte att ta med dig de 
felaktiga plaggen när du ska 
byta till rätt plagg. 

Det bälte som levereras är inte 
kvalitetsgodkänt av MTR, då 
lädret spricker upp. 

Felet upptäcktes nyligen och i brist 
på rätt bälte levereras dessa. När 
MTR tagit över kommer du att 
kunna byta ut bältet mot ett nytt 
bälte uppe på TX.

Arbets-
kläder då?

Ni som har kombi eller är 
trafikledare kommer att få 
arbetskläder. MTR ska ringa 
upp er, men det har ännu 
inte skett. Vi arbetar på att 
få Veolia att ge MTR korrekt 
uppgifter om vilka förare som 
har kombi så att ingen glöms 

bort och att alla som behöver 
arbetskläder har fått det tills 
den 2 november.

Om du har kombi eller är 
inre/yttre trafikledare och 
fortfarande inte har fått ett 
samtal från MTR i mitten 
av oktober, så kontakta oss 
omgående!

Skor.
Ni som har skor idag som ni 
fått av Veolia ska inte lämna 

in dessa. 
MTR har köpt upp skorna 

och ni behåller dem även efter 
2 november.

Shorts?
Shorts kommer att levereras 

i april tillsammans med 
ytterliggare plagg. Alla 
detaljer är ännu inte 
färdigförhandlade men 

vi är överens med MTR 
om en tilldelning av uniform i 
april 2010. 

Frågor?
Har ni specifika frågor om 
er beställning kan ni ringa till 
MTR: s anställningskontor: 
08-562 467 27. 

Frågor som rör 
uniformsavtalet och annat kan 
ni ställa till oss i SEKO!

PRAKTISK INFORMATION 
OM MTRs UNIFORM



14

Tjänsteproblem.
Problemen med ställverkstjänsterna kvarstår. Vi har 
haft en sittning med Veolia som just nu tittar på olika 
lösningar. 

Ett större problem är att Veolia inte kommer att göra 
trafikplaneringen eller några tjänster för perioden efter 1 
november. Detta innebär att vi inte vet när jultjänsterna 
är klara. Det enda postiva just nu är att detta inte 
kommer att påverka planeringen av julsemestern, den 
kommer att genomföras som vanligt. Klubben kommer 
att förhandla med MTR för att få en lösning på detta 
problem då det gäller alla banor.

Vi håller på att granska paket som gäller för 
allhelgonahelgen och återgång till vintertid. 

Vi ser även över det paket som Veolia planerar att 
använda vid begränsad trafik pga eventuell pandemi.

Påminnelse om vad som 
gäller med hösttjänsterna.

Som ni vet har vi gjort avsteg för att få ned omloppsti-
den på tjänsterna och vi har fått en del frågor om vad 
det är som gäller. Såhär ligger det till:

Måndag till fredag har vi 8.20 paketet = 
Omloppet är max 8.20. Tid på tåg, oavsett sträck eller 
normaltjänst, får uppgå till 3.20. Passlängden (tid på 
tåg+ arbetspaus+ tid på tåg) får uppgå till 5.20. Nattin/
natt, kombi, föräldrar jobb och plocktjänster följer kol-
lektivavtalet.

Lördag och söndag har vi 8.40 paketet =
Omloppet är max 8.40 men i övrigt är det kollektivavta-
let som gäller, vilket är max 3.05 tid på tåg för normal-
tjänster och max 4 timmar tid på tåg för sträcktjänster.
Vid tillsättningar gäller det vi kommit överens om ovan, 
om omloppet överstiger 8.20 så är det kollektivavtalet 
som gäller.

Varför blev det två olika paket?
Som ni kanske minns hade vi svårt att få ihop 
grupperingen av tjänsterna och grupperingen blev 
jämnast när vi blandade de två paketen.

Synkroniserad klocka?
Olle och Carolin har för MTR:s räkning fått varsitt 
armbandsur för att testa och se hur den klocka MTR 
tänkt ge till förarna fungerat i praktiken.

Vad händer framöver?
Fredag 23 oktober deltar vi på ett möte med Matt 
Kinane som blir trafikdirektör på MTR. Måndag 26 
oktober har vi sektionsstyrelsemöte kl 11-14 och 
medlemsmöte klockan 18.00.

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!

Carolin Evander
Ordförande

PÅ GÅNG I LILJEHOLMEN  
- nyheter från sektion 122 
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Nästa nr av Raka Spåret 
kommer till din mäss i:

NOVEMBER


