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Vad har hänt sen sist?
I förra numret skrev vi om hur en förhandling går till, den ultimata uniformsartikeln 

publicerades och skyddsombuden rapporterade om pågående ärenden. Mellan maj och 
juni har det centrala avtalet hunnit bli klart. Den lokala avtalsförhandlingen slutade 

för SEKOs del med att MTR kungjorde att man inte behövde göra förbättringar om inte 
förarna gick med på avsevärda försämringar, varav en var de delade tjänsterna -en styggelse 
som vi allihop kämpade för i flera år för att få bort. Hårda tider stundar nu, tider där vi måste 
kämpa för att få behålla de villkor och rättigheter vi har kvar. Det är dags att samlas och 
vara starka för att tillsammans göra skillnad. Det här numret handlar om den nu pågående 
attacken mot tunnelbanan.

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

Tanken är att vi ska ge ut mellan 6-12 nummer av tidningen per år.  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.

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. 

Tveka inte att skicka in material! Tidningen är till för medlemmarna och den är ett 
utmärkt forum för att återge dina tankar, känslor och åsikter i relation till arbetet. Glöm inte 
att kollegorna och arbetsledningen faktiskt läser den här tidningen och kan ta del av vad just 
du tycker. Så, skicka gärna in din insändare! 

Maila in till redaktionen; adressen hittar du på längst ner på flera sidor i tidningen. Om du 
inte har tillgång till mail kan du skicka ditt bidrag till: 

Raka Spåret, 
SEKO, Klubb 119
Liljeholmstorget 16
117 63 Stockholm      

redaktionen
redaktionen@klubb119.org



Vad har hänt sen sist?...............................................
Ledaren................................................................
Avtalsförhandlingarnas avslut......................................
Vad har MTR åstadkommit hittills?................................
R.I.P Kombi...........................................................
Notiser.................................................................
Placeringen 2010....................................................
Pågående förhandlingar.............................................
Aktuellt på gröna linjen............................................
På gång i Liljeholmen...............................................
Info från blå linjen .................................................
SEKO begär skadestånd av MTR...................................
Kort & gott..........................................................
PAME:s besök i Sverige..............................................
Dojjor für alle........................................................
Korsord................................................................
Serier..................................................................

Raka Spårets redaktion:                                     

Ansvarig utgivare
Jannis Konstantis

chefredaktör
Wim Hoogerdijk 

redaktörer
Carolin Evander 
Johanna Hedberg

Skribenter i detta nummer
Bekir Celic
Robert Lindberg

Layout
Johanna Hedberg

Redaktionsadress
Raka Spåret 
SEKO 
Klubb 119 
Liljeholmstorget 16 
117 63 Stockholm

Webadress
klubb119.wordpress.com

E-post
redaktionen@klubb119.org

2
4
5
6
8
9

10
11
12
13
14
14
15
16
18
19
19

I  N  N  E  H  Å  L  L

3



4

Ledare
Hårdhandskarna på

SEKO kommer inte att stå med armarna i kors. Två 
välbesökta medlemsmöten bekräftade vad medlemmarna 
och Klubbstyrelsen enhälligt tycker i frågan om de delade 
tjänsterna. SEKO kommer att fortsätta med medlemsmöten 
i många viktiga frågor som vi förhandlar med MTR. Detta 
visar på intet sätt någon svaghet, om några skulle tolka 
det så. Istället visar det styrka som vi hämtar från våra 
medlemmar. Våra medlemmar är engagerade och vi vill att 
de ska vara informerade och ta ställning i frågor som är 
viktiga för dem. Medlemsdemokrati är en viktig del för en 
stark fackförening. 

SEKO kommer att försvara vårt kollektivavtal 
och godkänner inte några avsteg inför de kommande 
hösttjänsterna och driver medlemmarnas och fackets frågor 
så långt det går. Vi är säkra på att vi kommer att ha våra 
medlemmar med oss i alla frågor och kommer att agera 
kraftfullt mot alla försök att försämra kollektivavtalet eller 
att splittra oss. SEKO Klubb 119 är en radikal kämpande 
fackförening och så kommer det att förbli. 

Våra styrelsemöten kommer fr o m augusti 2010 att vara 
öppna för alla medlemmar, med självklar yttranderätt och vi 

kommer att annonsera när vi har 
klubbstyrelsemöten.

Under sommaren kommer 
också underlaget för den nya 

SEKO-organisationen att skickas ut 
till alla medlemmar per post . Vi kan 
läsa detta i lugn och ro för att därefter 

i september ta ställning i frågan om vi 
vill att vi ska ha en gemensam klubb 

inom Tunnelbanan eller en förhandlings
organisation.

Jannis Konstantis
ordförande klubb 119

Nu är sommaren på gång trots att temperaturen 
inte är hög för en sommar, i skrivande stund.
SEKO:s relationer med MTR är inte de bästa, 

trots att det före november 2009 fanns förutsättningar att 
det skulle bli på ett annat sätt. MTR lovade oss att de skulle 
göra allt för att personalen skulle ha det bra. De kunde 
inte förstå hur Veolia (vår föregående arbetsköpare) hade 
misskött sig i den delen.

Ulven klev ur fårakläderna
Nu är det andra puckar! Nu är det bara vinst som gäller 
med angrepp på våra arbetstidsregler, kombi-arbetet som 
försvinner trots att MTR har pratat om kompetensutveckling, 
och även i en fråga som t ex uniformen, inte ens där kan 
MTR klara utmaningen. MTR gör en Veolia och hamnar i 
kategorin arbetsköparna som vill ha snabba vinster och som 
ej bryr sig om framtiden.

Vi tror inte att MTR 
kommer hit för att bedriva 
social verksamhet. Det är 
klart att alla privata företag 
som vill driva Stockholms 
Tunnelbana vill ha vinst. 
Vinsten kommer i stort 
sätt bara från personalen 
och därför försöker 
man pressa oss. Det 
är ännu viktigare än 
förut att än en gång 
poängtera att SEKO vill 
ha tunnelbanan i offentlig 
regi. Det som hände under 
Connex:s, Veolia:s och nu 
MTR:s tid visar att 
vi har rätt.
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Inga delade tjänster, nej till längre tid på tåg 
och andra försämringar.
Förhandlingarna om våra löner och lokala kollektivavtal 
avslutades i förra veckan, tisdagen den 8 juni, för sta-
tions- och trafikpersonalen. Förhandlingar för lokalvår-
den fortsätter.

Efter att ha träffat MTR vid tre tillfällen kunde båda 
parterna konstatera att vi inte kommer längre i förhand-
lingarna. Skälet till detta är de yrkanden som MTR har, 
där 90% av kraven endast har berört förarna. Krav som 
bara betyder försämringar av våra arbetstider och ar-
betsmiljö. MTR ville bland annat införa delade tjänster 
på ”frivillig basis”. 
       
Vad innebär delade tjänster?
Delade tjänster kan innebära att man exempelvis börjar 
kl 7 och slutar kl 20. Som förare utnyttjas man maximalt 
av företaget med att jobba under de toppar som finns 
vid morgon- och eftermiddagsrusningen och man har 
ett omlopp på 13 timmar om dagen.

Dessutom innebär sådana tjänster att uppemot 50 
heltidstjänster skulle försvinna tack vare ”effektivise-
ringen”. MTR erbjöd de som frivilligt ställde upp på de-
lade jobb 240 kr extra om dagen samt S1-system. Dessa 
jobb skulle betyda ett tillägg för varje enstaka arbetad 
dag med delad tjänst och ingen klumpsumma på fem 
papp i lönekuvertet; i slutänden skulle den ’extralön’ 
som MTR viftade inbjudande med förvandlas till en 
summa likvärdig med vilken OB- eller övertidsersätt-
ning som helst. Om en förare varit sjukad en vecka 
skulle ersättningen dessutom utebli helt. 

Förarna på delade jobb skulle sammanfattningsvis 
alltså inte få ut så mycket mer i lön jämfört med idag 
och flera heltidstjänster skulle försvinna som en direkt 
följd av de delade tjänsternas införande. Införandet av 
dessa jobb för förarna skulle dessutom öppna upp för 
liknande försämringar för övrig personal.
          
Medlemmarna höll med klubbstyrelsen – Nej 
till delade tjänster.
Klubb 119 höll två snabbinkallade medlemsmöten där 
våra medlemmar fick möjlighet att dela med sig av sina 
åsikter, diskutera igenom frågan och därefter enhälligt 

DE LOKALA KOLLEKTIVAVTALS- OCH LÖNEFÖRHANDLINGARNAS AVSLUT. 

MTR VILL BARA FÖRSÄMRA 
MEN SEKO VÄGRAR!

sade nej till delade tjänster. Allt detta diskuterades och 
vägdes självfallet in i beslutet. SEKO varslade dessutom 
om strejk år 2001 för att få bort de delade tjänsterna 
och lyckades också med detta. Att gå tillbaka till delade 
tjänster vore som att gå tillbaka tio år i tiden. Facket 
jobbar för framtidens förbättringar och inte forna tiders 
sämre villkor.

Att MTR endast fokuserar på förarna har varit ett 
sätt för dem att försöka spela ut oss mot varandra, men 
både klubb 119 och klubb 120 har stått enade mot 
MTR. Att försämra vårt kollektivavtal är aldrig aktuellt 
och detta har vi gjort klart för MTR. 

Eftersom vi så tydligt sade nej till MTR:s yrkanden 
om försämringar dog förhandlingen.

MTR:s förhandlingschef, Pierre Sandberg, sade: 
”Om MTR inte kan effektivisera verksamheten så 
finns det inget intresse för MTR att göra förbätt-
ringar eller höja lönerna.” 

MTR menar att om vi i SEKO inte är villiga att röra 
på oss (läs försämra) så tänker inte MTR röra på sig. 

Detta är MTR:s inställning och i ett sådant låst läge 
går det inte att fortsätta förhandlingen. MTR har visat 
sin rätta sida efter att ha lovat ”guld och gröna skogar” 
inför övertagandet. Det är tydligt att MTR inte är intres-
serade av att förbättra för sin personal, bara att effekti-
visera, dvs. försämra, för att göra mer vinst.

Summa summarum
Resultatet av det lokala varvet blev således ingenting 
utöver det som redan har beslutats centralt. 0.9% kom-
mer att läggas ut på lönestegen och den nya lönen och 
samtliga tillägg höjs från 1 juni. 

Vissa av våra yrkanden var MTR villiga att gå med 
på, som frågan om årlig placering för TL/YTL samt 
placeringsår. Detta är något som inte skulle kosta MTR 
något att införa, men som MTR säger nej till av princip, 
eftersom vi inte gick med på att införa delade tjänster 
för förarna.

Eftersom vi är tre fackförbund som har kollektivav-
talet på tunnelbanan förhandlar även MTR med ST och 
SACO-TJ. Vi i SEKO hoppas att de andra fackfören-
ingarna inte är arbetsgivarvänliga och t.ex. går med på 
delade tjänster. 

Förhandlingsdelegationen 
Jannis Konstantis och Carolin Evander
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FACIT:
Vad har MTR åstadkommit sedan 2 november?

l Gamla chefer går igen
Gamla chefer har blivit nya chefer och chefskarusellen 
fortsätter! Som vanligt byter de bara plats med varan-
dra. Same old, same old.

l Uniformsstrul
Uniformen har levererats alldeles för sent, om ens alls 
och när den har kommit fram tar passformsproblemen 
vid.

l Chefsflykten
Halva ledningen har sagt upp sig och VD:n rymmer!

l Snökalabalik
Det värsta snökaoset i mannaminne orsakade helt in-
ställd trafik i två dagar. 

l Extratågsbingo
Det nya standardförfarandet med att släppa ut extra-
tågen i rusningen vid stora trafikstopp är en riktig hit. 
Eller vad sägs om att åka mellan Alvik och Gullmars på 
en timme?

l Klockans timme är slagen
Den synkroniserade klockan som MTR stod i media 
och bedyrade att man skulle dela ut bland förarna har 
fortfarande inte kommit. Men när den gör det, vill MTR 
klassa den som arbetsredskap och tvinga oss att bära 
den. Avsaknad av klocka på armen kan leda till varning 
eller vara skäl för uppsägning.

l Omplaceringen flyttad
Placeringen 2010 skjuts upp till den 20 september. Eller 
det är iallafall vad man har sagt än så länge. Ty vi vet ju 
alla numera att MTR lever troget efter sitt favoritord-
språk ”bättre sent än aldrig”.

l Personalbrist X 100
Alla förare fick semester samtidigt. Inga nyanställningar. 
Ojsan, fanns det inga som kunde köra tågen? Ajdå.

VD:N RYMMER.

”Trafiken fungerar 
för att vi kommer 

och kör tågen, inte 
för att MTR gör ett 

bra jobb.” 
-anonym förare
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HUR DU ÖVERLEVER 
MTR:S ATTACKER:
l Säg bara NEJ.

l Skaffa ett alibi.

l Uppge falskt telefonnr till TX.

l Gadda ihop dig med kollegorna.

l Gå med i SEKO.

KONSTEN ATT SÄGA NEJ
l Sommarsemesterstrul
Semestern skulle ha anslagits ett visst datum, men 
istället skjöts detta datum upp flera dagar. När MTR 
panikartat hade beviljat färdigt alla semestrar var per-
sonalbristen ett faktum. Vad gör man då? Mutar sina 
anställda att skita i sommarsemestern mot ett skambud 
till ersättning.

l Kombislakten
Alla former av kombi försvinner helt i höst.

l Personalen blir livegen
Spx får inte gå på toaletten, eftersom spärren då står 
obemannad. Istället måste det mobila teamet ringas in 
för toaavbrotten. Om spx inte kan hålla sig måste toa-
besöket anmälas till chefen och en rapport skrivas.

I de lokala avtalsförhandlingarna fokuserar man på 
förarna och kommer med krav på delade tjänster, längre 
tid på tåg och en förskjutning av övertidsminuter. Fack-
ets medlemmar säger enhälligt nej till försämringar och 
MTR:s försök att spela ut oss mot varandra.

l Stämningsfullt
Blir stämda på skadestånd från SEKO för brott mot 
kollektivavtalet.

Vi ser fram emot ännu ett spännande 
halvår med MTR. 
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MTR förhandlade med oss 
idag den 14 juni 2010 om 
borttagandet av alla for-
mer av kombi till hösten.

MTR:s ledning på trafik har försökt 
behålla kombi, eftersom det är eko-
nomiskt gynnsamt då det jämnar ut 

trafiktopparna. 
TBT vill inte ha kombi i depån och hävdar att 

kombi förarna inte behövs. Lokalvården anser 
att det är för dyrt med förare som plockar och 
städar. 

SEKO har motsatt sig MTR:s beslut och 
vi ifrågasätter om TBT ensidigt kan besluta 
att ta bort depåkombi då MTR äger 50% av 
TBT. Vi tror att detta kommer att leda till tra-
fikproblem då ingen kan utföra tågbyten eller 
vagntransporter. Dessutom strider det mot de 
så kallade idéer som MTR påstår sig ha om att 
det är viktigt med variation i sitt arbete 

R.I.P KOMBI
med möjligheter till kompetensutveckling. Nu 
gör MTR precis motsatsen. 

SEKO krävde garantier av MTR under 
förhandlingen att detta inte kommer leda till 
övertalighet bland förarna och MTR garanterar 
i förhandlingsprotokollet att borttagandet av 
kombi inte kommer leda till uppsägningar. 

Tyvärr har vi inget avtal som tvingar 
MTR till att ha kvar kombi, utan de kan ta 
bort det ensidigt. Vi i SEKO ska kontakta Klubb 
124 på TBT för att säkerställa att TBT inte er-
sätter kombiförarnas arbetsuppgifter med att ta 
in en entreprenör som tex. Reneriet, för det får 
de inte enligt det avtal som vi har. Vi är väldigt 
oroade över MTR:S utveckling som hittills bara 
inneburit försämringar för personalen. 

Vi i SEKO har kämpat hårt för att behålla 
Kombi, men tyvärr har vi inga juridiska vägar 
att använda denna gång, bara massa bra argu-
ment, som inte har bitit på vare sig MTR eller 
TBT. 

Klubbstyrelsen

ALLA FORMER AV KOMBI FÖRSVINNER HELT.
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NOTISER
Vår oro om vad MTR vill med oss 
förare börjar tillta. Vad för onda 
planer angående arbetstider, tjäns-
ter, osv har MTR? Förstår MTR 
hur obekvämt det är att jobba med 
delade tjänster? Vi har redan obe-
kväma arbetstider, så tack snälla; 
inga fler obekvämheter! 

Den 8 juni blev vi på gröna lin-
jen överraskade av att MTR plötsligt 
och med väldigt kort varsel ville 
införa sommartjänsterna redan per 
13 juni. Infon om detta kom alltså 
till oss bara 5 dagar innan det plane-
rade införandet. Kort efter  backade 
dock MTR i den här saken och änd-
rade tillbaka till tidigare planering 

om sommartjänsternas början efter 
midsommarhelgen. 

Dock kvarstår det faktum att 
MTR kom för sent med E-spårs-
tjänsterna (dessa som påbörjades 
13 juni). Ett förfarande som det här 
är som ett hån mot oss och är inte 
enligt kollektivavtalet. 

Varför har MTR med SL i ryggen 
inte förberett oss bättre på detta? Vi 
har knappast hunnit se det senaste 
tjänsteförslaget och tänka efter vad 
tjänsterna innebär för oss och om 
dessa överhuvudtaget passar ihop 
med våra privatliv. Finns det i MTR’s 
ledning personer som kan förstå att 
vi behöver tid för att kunna anpassa 

oss till ett nytt tjänstepaket? Här 
luktar dålig planering på långa vä-
gar, och det slår mot oss. Hur tänker 
MTR vad gäller oss och varför har 
vi inte informerats i god tid? 

Vi blir förbannade av den brist 
på info som vi har drabbats av i det 
här sammanhanget. Vi kräver en 
bättring. Vi vill bli behandlade med 
respekt och bli tagna på allvar. Vi vill 
att MTR förstår att vi är människor 
som försöker balansera arbetet med 
privatlivet. Och vi vill att MTR för-
står att vi inte enbart är arbetskraft 
som kan anpassas efter företagets 
behov.

Wim Hoogerdijk
tunneltågförare på bana 1  

MTR’S ARBETE PÅ GRÖNA LINJEN VÄCKER FRÅGOR

Någon på MTR vet uppenbarligen 
något om sammanhangen. De två 
saker som verkligen ger en bespa-
ring för entreprenören är ...
Införande av delade tjänster;
Förlänga tiden på tåg.
 
Införande av delade tjänster inne-
bär inte enbart de olägenheter som 
just delade tjänster medför utan 
även att övriga dagtjänster kommer 
att bli tuffare/längre.

Varje delad tjänst innebär en 
besparing i storleksordningen 11⁄2 
årsarbetare (minst!).

Inom tunnelbanan kan ett opti-
malt antal delade tjänster vara c:a 50 
stycken. Erfarenhetsmässigt vet jag 
att cirka 25 st är optimalt på Gröna 
linjen och på de andra linjerna går 
det säkert att nå samma tal tillsam-
mans.

Minimum 50 tjänster = 75 hel-
tidstjänster som ska bort. Förare 
som ska avskedas, alternativt aldrig 
anställas. 
 

Att förlänga tiden på tåg ger också 
stora effekter, om ej lika tydliga att 
framställa i form av sparade tjänster. 
Längre tid på tåg i kombination med 
minimerade ändstationstider ger bra 
besparingar men är förödande för 
förarnas arbetsmiljö och tunnelba-
nans tillförlitlighet. 
 
Fundera lite på vad uppdraget för 
MTR går ut på:
Att köra tunnelbanan i Stockholm.
Inte en massa improduktiva kring-
aktiviteter, städning eller klottersa-
nering etc.

Körs inte tunnelbanan på sätt 
som tillfredsställer SL och de re-
sandes önskemål finns inget som 
helst behov av värdar, reparatörer, 
städare m fl. 
 
Vad är följaktligen viktigast att satsa 
resurserna på? 
Jo ... Basverksamheten. Att köra 
tunnelbanan, lämpligen enligt 
tidtabellen. 

Det är basverksamheten som 
betalar hela kalaset, och tunneltåg-
förarna är den personalgrupp som 
fordrar största satsningarna! Fung-
erar inte basverksamheten försvin-
ner basen för hela MTRs existens 
i Sverige. 

Att försämra villkoren för tun-
neltågförarna i Stockholm är ett steg 
i den riktningen. Ett företag som 
vilar på en bred, stark bas och som 
smalnar av uppåt som en pyramid 
står stark. Ett företag med en bred 
topp och en smal bas rasar så fort 
det blåser lite grann. Basen är tun-
neltågförarna!
 
Säg ovillkorligt NEJ till delade tjänster!

Säg ovillkorligt NEJ till längre tid på tåg!

 
Det finns inga pengar i världen som 
kan gottgöra förstörd hälsa pga 
urusla arbetsförhållanden.
 

Robert Lindberg
förare Gröna Linjen, 
fd trafikplanerare :-)

DELADE TJÄNSTER OCH LÄNGRE TIDER PÅ TÅG
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PLACERINGEN 2010
MTR har beslutat att skjuta 

fram höstens placering 
till den 20 september.

Deras motivering är att plane-
rarna inte har tid att få till tjänstrena 
i tid och behöver mer tid för att 
kunna göra bra tjänster. 

Enligt kollektivavtalet står det att 
placering ska äga rum en gång per 
år, men det är tyvärr inte specificerat 
till en exakt tidpunkt, vilket innebär 
att MTR kan senarelägga placering-
en. Detta gäller av någon anledning 
endast bana 1 samt bana 2 -på bana 
3 kommer placeringen äga rum med 
övergången till hösttrafiken.

Vi får se om uppskjutandet kom-
mer att innebära bättre tjänster för 
oss eller ej….

Avsteg eller ej
Klubbstyrelsen har efter MTR:s 
försök att försämra våra arbetstider 
beslutat att inte gå med på några av-
steg från kollektivavtalet när vi ska 
göra tjänster.

Det har sett lite olika ut på våra 
banor. På Bana 1 har man följt kol-
lektivavtalet men ändå fått 8.40 i 
omloppstid. 

På bana 2 har man gjort avsteg 
för att få ned omloppstiden, 

vilket inneburit att 
man gått med 

på att 
s i t t a 

länge tid på tåg för att få ned om-
loppet till 8.20.
På bana 3 har man haft avsteg för 
F- system på nattjänsterna.

VAD SÄGER KOLLEKTIV-
AVTALET?

Arbetstiden får uppgå till max 8 
timmar på vardagar och max 7 tim-
mar och 50 minuter på helger och 
helgdagar. Arbetspaus, tid på tåg, 
restid, påtid och iordningställande 
räknas in i arbetstiden. 

Omloppet får uppgå till max 10 
timmar, men vi har begränsning av 
matrastens längd som gör att om-
loppet får vara max 9timmar och 
30 minuter. Omloppet är tid på tåg, 
rast, arbetspaus, iordningställande, 
restid och påtid ihop räknat.

Rast ska vara minst 35 minuter. 
Rast är alltid obetald och du får 
övertid om din rast förkortas. På 
bana 3 är 40 min rast minimum.

Arbetspaus ska vara minst 20 
minuter och arbetspauser är alltid 
betalda och räknas således in i ar-
betstiden. På sträcktjänster är rasten 
alltid en arbetspaus och då är mi-
nimum 35minuter som för vanliga 
raster.Om din arbetspaus förkortas 
så får du inte övertid utan ersättning 
för utebliven arbetspaus.

Sträcktjänst. Har du en sträck-
tjänst är all tid arbetstid och tjäns-
ten får vara max 7 timmar och 20 
minuter lång/i omlopp. Slutar du 
efter klockan 25 eller börjar innan 
4.30 så får tjänsten vara max 7 
timmar lång och all tid räknas som 
arbetstid.

Tid på tåg/körpass får uppgå till 
max 3 timmar och 5 minuter på van-
liga tjänster.

Tid på tåg får uppgå till max 4 
timmar på sträcktjänster. Iordning-
ställande och påtid räknas inte in i 
tid på tåg.

Bana 3 har max tre varvs tid på 
tåg.

Passlängden får uppgå till max 
5timmar. Passlängden är tid på tåg/
arbetspaus/tid på tåg tillsammans.
Kollektivavtalet kräver att vi är le-
diga minst varannan helg.

Veckoarbetstiden får vara max 
36 timmar och 30 minuter för de 
som jobbar varannan helg och job-
bar du S1 är veckoarbetstiden max 
39 timmar.

Vi vet att kollektivavtalet inte är 
den roligaste läsningen alla gånger, 
men det är vad vi har. Vi har tid-
gare försökt trixa för att få kortare 
omlopp men det är bara att köpslå 
om det vi har. Vad är värst, längre 
tid på jobbet men kortare tid på tåg 
eller längre tid på tåg men kortare 
omlopp? Båda är lika bra eller lika 
dåliga beroende på vem man frågar. 
Men en förbättring av avtalet är det 
inte efetrsom vi bara bytt grejer med 
MTR.

Vi kommer försöka få ned om-
loppet till 8.40 på alla tjänster till 
hösten och att de följer avtalet. Det 
har fungerat förut på bana 1 så vi 
vet att det går. Vi återkommer med 
mer information när MTR har pre-
senterat förslag till höstpaket, och 
det lär dröja tills mitten av juli. 

Carolin Evander

Klubbstyrelsen har 
efter MTR:s försök 
att försämra våra ar-
betstider beslutat att 
inte gå med på några 
avsteg från kollek-
tivavtalet när vi ska 
göra tjänster.
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PÅGÅENDE FÖRHANDLINGAR
Personaltransporter
Vi har ett avtal med MTR som sä-
ger att MTR ska tillhandahålla per-
sonaltransporter till sin personal. Vi 
väntar på att MTR ska komma med 
ett förslag på hur dessa transporter 
skall se ut så att frågan är löst till 
placeringen i höst. 

På detta sätt kan man söka alla 
tjänster utan att tänka på hur man 
ska ta sig till/från jobbet eftersom 
MTR ska lösa den saken, dock 
endast inom tunnelbanans upptag-
ningsområde, men det är bättre än 
ingenting.

Rutin för bildbevis
Vi har tagit upp frågan om hur 
bildbevis från övervakningskameror 
vid brott mot personalen hanteras. 
Bilderna raderas om inte polisen 
begär ut dem inom 3 dagar och vi 
kräver att MTR skapar en rutin för 
att säkerställa att beviset tillvaratas 
vid brott mot personalen.

C20-nycklar ute på vift
Gamla tunnelbaneföraren Richard 
Arhun, som numera jobbar som 
planerare på Veolia, ertappades i en 
mellanhytt och föraren på tåget tog 
hans nyckel i beslag. MTR ska åter-
komma med kartläggning. 

SEKO anser att alla lås bör bytas 
ut, det är så många olika entrepre-
nörer och företag som har nycklar 
idag att man aldrig kommer att 
komma åt problemet om man inte 
byter låsen och styr upp det hela.

Pågående förhandlingar och frågor som SEKO driver mot MTR just nu.

Plattformsvärdarna
Vi är med och diskuterar platt-
formsvärdarnas arbetsuppgifter. 
Förändringar är på gång och det 
finns många bra ideer på olika ut-
bildningar och arbetsuppgifter för 
värdarna.

Alla kommer att vara kundservi-
cevärdar, men några av dem innehar 
plattformstjänst.

Omorganisationen av Trafik
Förhandlingar om den nya organisa-
tionen ligger på is just nu eftersom 
MTR har tagit sitt förnuft till fånga 
och skjutit på omorganisationen till 
hösten. 

Efter det brev som vi i SEKO 
skrev till MTR:s ledning hölls ett 
krismöte där det kom fram att MTR 
inte tänker sjösätta den nya organi-
sationen förrän de är säkra på att allt 
kommer att fungera. 

Vi i SEKO driver fortfarande 
frågan om att inte införa ett  såkal-
lat ”super-TX” och vi försöker att 
påverka MTR så gott vi kan i denna 
fråga.

Alviksmässens framtid
MTR vill ta bort Alvik som avlös-
ningsplats och vi måste förhandla 
fram en lösning. Att, som MTR 
just nu föreslår, lägga all personal i 
Gullmarsplan är inte hållbart och vi 
i SEKO driver frågan om att ordna 
lokaler vid tex Fridhemsplan eller på 
något annat ställe i Alvik.

Dagkommenderingen
SEKO har haft en förhandling med 
MTR om vilkoren för vår dagkom-
menderade personal.

Vi anser att det inte är reglerat 
i kollektivavtalet när man som DK 
ska få sin tjänst. Det som idag an-
vänds med tre dagars varsel är inte 
överenkommet, utan någonting 
som bara har blivit praxis. 

Vi kämpar för att DK-persona-
len ska få reda på sina tjänster med 
två veckors varsel så som arbetstids-
lagen kräver och vi har drivit frågan 
till tvisteförhandling på förbundet. 
Vi får se hur det går och vi återkom-
mer.

Klubbstyrelsen
genom Carolin Evander

2010
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Kronprinsessbröllopstjänsterna
Det kommer att rulla extratåg mellan Alvik och 
Gullmarsplan nu på fredag, på lördag går det för-
stärkningsturer mellan Åkeshov och Gullmarsplan. 
På fredagen är tågen inbakade i de vanliga tjänsterna, 
men dessa kommer främst att hamna hos förarna som 
går på DK in och ut. Lördagstjänsterna består av rena 
extratågturer och säljs som gnet samt läggs på DK.

Facktuellt tar ett uppehåll
Det är mycket som händer just nu i organisationen, 
därför är det viktigt att komma ut med fräsch infor-
mation snabbt så att alla medlemmar kan ta del av 
den och komma med åsikter. En av informationskäl-
lorna tar semesteruppehåll, men håll istället utkik på 
fackets anslagstavlor i ALV och GUP -de uppdateras 
varje vecka!

Sommartjänsterna
De ordinarie sommartjänsterna är avtalsenliga samt 
godkända av SEKO och börjar gälla den 28 juni. Som 
ni har sett är det helt riktigt att de icke godkända en-
kelspårstjänsterna pågår fram till och med den 23 juni. 
En vecka saknas, men den är på gång. Det är bara att 
komma in på expeditionen och fråga Acke, Kalle el-
ler Matti i tjänstegruppen om tjänsterna, de har varit 

flitiga med granskningen av huvudpaketet och är fullt 
insatta. Dessutom kommer uppdateringarna ut i mäss-
sen allt eftersom de skickas till tjänstegruppen för 
granskning. 

Det är bra att ni håller koll och kommer in för att 
säga till när en tjänst är för lång eller när omloppsti-
den är ett rent fantasifoster på papper. Du är vår abso-
lut mest viktiga resurs; det är du som kan dina tjänster 
bäst och vet när en diff är uppåt väggarna för stor. 

Hösttjänsterna
MTR kommer att bli sena med hösttjänsterna. 
Förhoppningsvis får vi dem i mejlen för granskning 
någong gång nu under sommaren, men då det har va-
rit många ändingar från SL och effektiviseringstankar 
på planeringen, kommer de flesta tjänsteförslagen rätt 
sent. Placeringen är än så länge uppskjuten till den 
20 september, vilket är avtalsenligt. En placering ska 
genomföras årsvis och får inte slopas.

Sköt om er, om vi inte hinner ses ute på linjen vill jag 
önska er en underbar sommar och en skön semester!

Johanna Hedberg
informationsansvarig

AKTUELLT 
PÅ GRÖNA LINJEN
nyheter från sektion 121 
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PÅ GÅNG I LILJEHOLMEN  
nyheter från sektion 122 

Jannis har semester och är tillbaka den 12 juli. 
Carolin får dra ett tyngre lass när Jannis är borta 
och är därför borta mycket på en del förhandlingar 

och möten. Under vecka 25 (21 till 27 juni) gör vi föl-
jande:

Måndag 21/6 Carolin är på facket från kl 10-12. Sedan 
på möte om kompetensutveckling.

Tisdag 22/6: Carolin och Mimmi är inne på facket 
hela dagen, kl 10-18.

Onsdag 23/6: Carolin ska på möte med säkerhetsche-
fen om Rinkebybranden. Sedan är det informationsmö-
ten i Liljeholmen kl 11-13 samt Gullmarsplan 15-17. 
Mimmi är på skyddskommittén och bemannar facket 
på morgonen kl 8-12.

Torsdag 24/6: Informationsmöten i Alvik kl 10-13 
och i Västra skogen kl 15- 17. Carolin ska på förhand-
lingar om lokalvårdens löner klockan 13.00.
Sedan är det glad midsommar!

Incidentutredningar
Vi har tyvärr haft en del tråkiga incidenter på bana 2. 
Carolin ska tillsammans med Kalle, huvudskyddsombu-
det, gå igenom de säkerhetsutredningar som är gjorda 
i fallet Fittja, borren vid Mariatorget samt arbetsplatso-
lyckan vid Mariatorget.

Vad vi redan vet idag är att MTR kommer att över-
klaga åklagarens beslut att inte väcka åtal när det gäller 
olyckan med borren vid Mariatorget. MTR anser precis 
som SEKO att någon måste ha varit ansvarig för det 

som skedde. MTR:s jurister jobbar med frågan och mer 
än så kan vi inte berätta just nu.

Nybodainspektionen
Arbetsmiljöverket gjorde inspektion och hade tyvärr 
inget att anmärka på tågen på spår 16-19 blockerar nöd-
utgången när de är ihopkopplade. 

Däremot anmärkte de på att det saknades tillräckligt 
med skyltar som visar nödutgångar och utrymmingsvä-
gar. Detta kommer MTR/TBT bli tvungna att åtgärda. 
Frågan om de de delade tågen kommer vi jobba vidare 
på gentemot transport styrelsen då det även bryter mot 
TRI TUB. 

Rosei och Sofie har även lagt en 66A på några av 
stolparna på bangården som sitter väldigt långt ifrån 
förarhytten. När man ska lägga om växeln måste man 
sträcka sig vädigt långt ut och det är risk för att en 
olycka sker.

Tjänsterna
Tjänsterna jobbar vi vidare med.

Vi påminner alla som är i behov av speciella tjänster 
att kontakta Jessica för att fylla i blankett och lämna in 
underlag. 

Passa på att njuta av det fina vädret, själv har jag ingen 
semester så jag kommer att njuta av mina lediga dagar 
extra mycket i sommar!

Vi ses i mässen!

Carolin Evander
ordförande sektion 122



nyheter från sektion 
123 
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Tjänsterna
Vi har blivit klara med sommartjänsterna. Det 
största problemet var vilka tjänster som skulle ingå 
i nattgrupperna. Speciellt en tjänst (halljobbet). Den 
tjänsten ville alla ha i sin grupp; DK-personalen ville att 
den skulle gå som DK,  några i nattgruppen ville att den 
skulle vara deras.

Vi gjorde en omröstning i styrelsen,  och majoriteten 
sa att den tjänsten skulle vara DK. Det beslutet gillade 
inte nattpersonalen och sade att vi var för jäviga. De 
ville att klubben skulle bestämma. Klubben sade att den 
kunde vara fast tjänst under sommaren.

För att vara på den säkra sidan, gjordes en 
medlemsomröstning på medlemsmötet, om  hurvida 
tjänsten skulle tillhöra DK eller vara fast tjänt. Där sade 
medlemmarna att den skulle tillhöra fasta gruppen.

Som vanligt är det färre tjänster på sommaren än 
under hösten och alla som inte hittar sin fasta tjänst har 
DK.

INFO 
FRÅN 

BLÅ LINJEN

Vi har börjat så smått och gott att prata om 
hösttjänsterna. Jag vill uppmana alla som har behov av 
sociala tjänster att anmäla det till oss, obs: glöm inte att 
motivera varför, så snarast som möjligt.

Medlemsmöte/grillfest
Den 5 juni hade sektionen ett medlemsmöte, i samband 
med det hade vi grillfest. Jag  vill tacka alla som kom till 
mötet, hoppas ni tyckte om maten.

Bekir Celic
ordförande sektion 123

Sommartjänsterna på bana 1 har vi godkänt 
i sin helhet och vi gör tillsammans med pla-
neraren en del justeringar av grupperingen 

fram till den 16/6.
När det gäller enkelspårstjänsterna så begärde 

vi skadestånd för brott mot kollektivatalet då vi fått 
tjänsterna mindre än 10 dagar innan. Vi begärde 
5000 kr i skadestånd till SEKO och två timmar tid 
åter till våra medlemmar med hänvisning till §12 i 
arbetstidslagen.

Arbetstidslagen säger att den anställde har rätt 
att veta om ändringar av den ordinarie arbetstiden 
14 dagar innan, och så är inte fallet med enkel-
spårstjänsterna.

MTR erbjöd 3000kr i skadestånd och inget till 
medlemmarna.

SEKO BEGÄR SKADESTÅND AV MTR
SEKO backade inte, speciellt eftersom det under 
förhandlingarna framkom att MTR kommer att få 
reda på tidtabellsförändringar med endast 7 dagars 
varsel från SL och detta innebär för vår del fler 
ändringar av våra tjänster med kort varsel, vilket är 
väldigt allvarligt.

MTR erbjöd 3000kr i skadestånd men det är 
att komma för billigt undan. Därför har vi varit i 
kontakt med ombudsmännen på förbundet som 
kommer att driva frågan mot MTR i en tvist.

Vi återkommer med information om den centrala 
tvisten.

Acke och Carolin
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kort & gott
APROPÅ DELADE TJÄNSTERDEL BLIR HEL

MTR har utlyst 20 st heltidstjänster, vilka ni som är del-
tidare och vill gå upp till heltid har förtur till. Platserna 
är fördelade över alla de tre banorna. 

Skicka intresseanmälan med bifogat CV till: rekryteri
ng@mtrstockholm.se. Skriv ”tunneltågförare” i ämnes-
raden. Sista ansökningsdag är den 30 juni. För mer info, 
ring Zeki på 08-278 611 42.

Det har varit många olika bud angående exakt hur 
tjänsterna ska sökas, men detta ska vara det korrekta 
söksättet.

Redaktionen

SEKO BJÖD PÅ TÅRTA
År 2001 varslade SEKO  om strejk för att få bort de 
inhumana delade tjänsterna. Arbetsgivaren gick med 
på fackets villkor och de delade tjänsterna försvann 
äntligen. 

Denna vår kom delegationen till det lokala förhand-
lingsbordet och fick höra MTR:s krav på att återigen in-
föra delade tjänster. Ett ja eller nej var upp till medlem-
marna att besluta och många blev bestörta över tanken 
på dessa tjänster och de försämringar som skulle följa i 
bakvattnet på dem. Efter två extrainsatta medlemsmö-
ten stod det klart att medlemmarna enhälligt sade nej 
till delade tjänster. Därmed försvarades framsteget för 
humana arbetstider från 2001. 

Givetvis skulle detta firas och klubben bestämde sig 
för att bjuda medlemmarna på tårta. Delvis för att tacka 
alla och visa uppskattning kollegor sinsemellan, men 
också för att sprida lite allmän glädje och värme i dessa 
försämringarnas hårdnande tider. Tisdagen den 15 juni 
kunde därmed medlemmar på samtliga platskontor 
smaska tårta! 

Redaktionen
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Mellan den 30/5 och 2/6 
besökte en liten facklig 
delegation från Grekland 

Sverige. 
Gruppen tillhör PAME (en front 

för radikala fackföreningar i Grek-
land som ingår i den grekiska LO 
och TCO). I denna front ingår 10 st 
fackförbund såsom Byggnads, Pap-
pers, Livs osv), 10 st LO distrikt, en 
del TCO distrikt samt ca 250 st lo-
kala fackföreningar, såsom sjömän 
osv. De har ca 400.000 medlemmar.

SEKO Klubb 119 har kontakt 
med många fackföreningar både i 
Sverige och utomlands och PAME 
är en viktig grupp som vi samarbe-
tar med.

Fackligt utbyte
PAME kom för att fördjupa sina 
kontakter och informerar också om 
situationen i Grekland och hur fack-
föreningsrörelsen agerar där. Dele-
gationen träffade bl a Byggnads avd 
26, Byggnads avd 1, GS Stockholms 

PAME:S BESÖK I SVERIGE
avd, SEKO Klubb 119, Nej till EU, 
Grekiska Riksförbundet m fl.

Delegationen bestod av ord-
förande för Byggnads avdelning 
i Aten, en styrelseledamot från 
Transport som också organiserar 
bussförare i Aten samt en person 
från energibranschen. 

Mötena var mycket givande. 
SEKO Klubb 119 var värd för deras 
besök. Speciellt mötet på ABF med 
våra medlemmar men också mötet 
på den 1 juni var mycket givande 
med många diskussioner.

En Nybergsk betraktelse
Mikael Nyberg från Aftonbladet 
skrev några ord som jag anger här 
nedan:

”Bilden är infrätt i medvetandet: Sverige, 
Tyskland och andra skötsamma EU-
medlemmar ställer upp med miljarder för 
att rädda lata greker ur skuldträsket. 
Anders Borg har talat om pensioner från 
40-50-årsåldern och annan skörlevnad. 

Ingen seriös kommentator läser statistiken, 
ingen går på möte i Stockholm för att höra 
vad grekiska fackliga ledare har att säga. 

Tre företrädare för PAME, en facklig 
front med 400 000 arbetare bakom sig, 
tillstod i tisdags att somliga anställda kan 
gå i pension vid 53 års ålder. Om de först 
jobbat i 35 år och är redo att leva på en 
summa som är lägre än låg. 

Av Atens 20 000 bussfö-
rare har 30 eller 40 utnyttjat 
möjligheten. Landets genomsnitt-
liga pensionsålder är högre än Tysklands. 
Men nu ska det karvas i sociala rätt-
tigheter. 

Många kvinnor har knappt 
ens i utgångsläget någon pension 
att se fram emot. Det har utbred-
ningen av lösliga anställningar sett till. 

Miljarderna från EU och IMF har 
inget med omtanke om Grekland att göra. 
Utländska banker, försäkringsbolag och 
pensionsfonder sprätte iväg över 2.000 
miljarder euro i Grekland, Portugal och 
Spanien i svindelkonjunkturen efter an-
slutningen till EMU. 

Nu ska storbankerna räddas med 
nödlån från det offentliga och förtroen-
deingivande uppoffringar från folken. 

- Det här är bara början, säger Giannis 
Tasioulas, ordförande för grekiska 
byggfacket. Vi ser inget slut på krisen. 
Det som sker hos oss drabbar snart er. 

Han talar om att lämna EU och Nato, 
förordar den socialistiska vägen. Inget för 
en seriös kommentator. ”

Jannis Konstantis
Mikael Nyberg (citerad)

INTERNATIONELLA FACKLIGA KAMRATER, SAMLADE FÖR GRUPPBILD.
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Bakgrundsinformation
Greklands skuld beror på skatteförmåner till stora kapitalägare, jättestora militära utgifter till 
NATO och andra liknade “projekt”. Industriägare, redare, banker och kapitalet i helhet är 
ansvariga för krisen.

1.      Tillgången hos de stora bankerna ökade från 275 miljarder euro år 2004 
till 579miljarder euro år 2009.

 
2.      Offshore företag (av grekiska intressen) är flera än 10.000 st och har en 
omsättning av ca 500 miljarder euro skattefritt varje år.

 
3.      6.000 stora företag har via skattefusk lurad staten på 15 miljarder euro.

 
4.      Börsnoterade företag hade under 2009  11.8 miljarder euro i vinster under 
2009.

 
     5.      720 miljarder euro beslutades att ges till europeiska      banker vid toppmötet 

mellan de 16 medlemsländerna i euro området för några veckor sedan.
 

År 2008 gav regeringarna i EU dessutom 200 miljarder euro i stöd till bankerna. Det finns 
pengar till kapitalet, trots krisen, men inte för folket.

Istället väljer EU en lång period av åtstramningar, arbetslöshet och försämringar 
av rättigheterna för Europas folk. Målet är att öka vinsterna för företagen genom att försämra 
för arbetarklassen. 

Nu står också Portugals och Spaniens arbetarklass under hotet av de försämringar som EU:s 
och IMF:s åtgärdsprogram innebär.

Vems tur är det sen?

ETT AV DE MÅNGA INTRESSANTA MÖTEN SOM HÖLLS.



18

Uniformen var planerad att levereras i april. Se-
dan sköts det upp till vecka 21. Men nu ska den 
vara på väg ut till alla som har beställt. 

Vi har bett MTR att informera om vad som gäller 
med byten/returer/beställningar och hittills har de inte 
gjort detta. Inför uniformsleverans har vi åter aktuali-
serat frågan om behovet av information från MTR till 
de anställda och MTR har satt ihop en information. 
Förhoppningsvis innebär detta att nästa gång vi frågar 
någon av våra närmsta chefer vad som gäller med uni-
formen så får vi ett annat svar än ”jag vet inte.”

Skodon efter person
Skorna skulle ha levererats under våren. Sedan medde-
lade MTR att de skulle komma innan midsommar. 

Senaste budet är att skor kommer att levereras i höst, 
augusti-september. Vi kommer att få välja ett par skor 
från tre olika modeller (två lågskor och en känga). Under 
våren 2011 levereras det andra paret skor och då kom-
mer man att kunna välja mellan dessa tre modeller samt 
ytterligare en sko som man kan kalla för ”finsko”. Alla 
skorna är unisex och gjorda i Sverige av ett företag som 
heter Arbesko. Dessa skor är riktigt bra och ergonomis-
ka. Utprovning av skorna kommer att ske på platskon-
toren och den skostorlek man uppgett tidigare ligger 
inte till grund för beställningen, utan man beställer ett 
par skor då man väljer både modell och storlek. Vi får 
även tillgång till en ortoped. Skorna tillverkas i storlek 
35 till 47. Har man större eller mindre fötter får man 
special beställa. I samband med leveransen av uniform 
får alla anställda 3 timmar tid åter insatta på sina kon-
ton. Dessa ska täcka den tid vi spenderar på att hämta 
uniformen samt prova skor.

Dags att lappa ihop uniformsprojektet
Efter sommaren kommer uniformsgruppen att träffa 
MTR: s nya uniformsansvarige Ali Al-Nakkash för att 
börja arbeta fram en komplett uniform med bl.a. kavaj 
och väst. Samtidigt pågår arbetet med att förbättra de 
plagg som redan finns. 

Hittills är SEKO väldigt kritiska till hur MTR har 
hanterat uniformen och vi får se hur det går när vi ut-
värderar tilldelnings-sytemet, fortsätter det som nu är 
det inte värt besväret, men MTR har lite drygt ett år på 
sig att få det att fungera.

Carolin Evander
ansvarig för uniformsfrågor i klubben

DOJJOR FÜR ALLEEn unifomrsuppdatering.

ARBESKO 2000: EN PRAKTISK GÅNGSKO.

ARBESKO 3000: EN MER DRESSAD LÅGSKO.

ARBESKO 1692: ENDA KÄNGAN I GÄNGET.
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NÄSTA NR AV RAKA SPÅRET KOMMER I HÖST!

Klubb 119 Förare, TL, YTL, PLE i Tunnelbanan.

PASSA PÅ ATT GÅ MED I SEKO!
DE FÖRSTA 6 MÅNADERNA ÄR 
AVGIFTEN ENDAST 100KR/mån.
A-KASSAN TECKNAR DU SEPARAT OCH KOSTNADEN ÄR 
IDAG 278KR i MÅNADEN.
Ordinarie medlemsavgift är 217kr-258kr till förbundet beroende på vilken lön du har 
och50kr till klubbens verksamhet på MTR. Totalt alltså 267kr – 308kr.
Deltidare, studenter, föräldralediga och sjukskrivna har alltid lägre 
avgift! I medlemsavgiften ingår också olycksfallsförsäkring och barngruppsförsäkring.

SEKO KLUBB 119 är den största fackföreningen bland 
förarna – dessa frågor driver vi just nu:

• Höstens tjänster och personaltransporter.
• Block 8-utbildning.
• Nej till delade jobb.
• DK-personalen ska få veta hur de jobbar med 2 veckors varsel.
• Efter arbetsplatsolyckan har vi krävt att MTR vidtar en rad åtgärder 

och att vi har ett möte med SL och Strukton.
• Vi förhandlar med SL om att ta fram en bärbar radio med larm som 

ska fungera på hela tunnelbanan.
• För våra YTL och TL driver vi frågor om semesterutläggningen, pla-

ceringsordningen och arbetstiderna.
• Vi förhandlar om omorganisationen och kämpar för att behålla PLE.

Klubb 119 jobbar för framtidens förbättringar 
och inte forna tiders sämre villkor.


