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Vi har tidigare skrivit i Lokfºrarbladet om problemet fºr Seko Lok med en reell motpart att vªnda sig till. 

Det var dªrfºr glªdjande fºr oss d¬ en interim fºrhandlingschef, Ulrik Friberg, tilltrªdde ¬ MTRP:s vªgnar 

i mitten av april. Redan fr¬n start tycker vi att vi f¬tt snabbare ¬terkoppling och lªttare kunnat g¬ vidare 

med v¬ra fºrhandlingsframstªllan. Vi ser fram emot ett framtida arbete som kommer flyta p¬ lªttare i jªm-

fºrelse med det g¬ngna ¬ret.  

 

Sedan senaste numret har klubben haft ¬rsmºte och en ny styrelse tilltrªtt. Detta nummer sammanfattar 

vad vi gjort sedan dess och var fokus ligger fram¬t. 
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Strax innan omr¬deschef Katja blev bortplockad och fºrsvann s¬ gav hon en dragning fºr oss fackliga i samband med 

en MBL-trªff dªr fºretaget efterfr¬gade v¬ra synpunkter gªllande ett nytt utbildningsupplªgg. Det handlade om att 

MTR ville sl¬ ihop den ¬rliga TTJ-utbildningen med fordonsrepetitionsutbildning (idag vart 3:e ¬r). Seko Lok tyckte 

att det var en d¬lig id® eftersom det skulle innebªra att tiden fºr TTJ minskar. Om n¬got ska ªndras gªllande den de-

len s¬ anser vi att det snarare en utºkning av tiden som behºvs och inte en minskning. Regelverket i TTJ tillhºr till-

sammans med fordonskunskaperna basen av den kunskap som vi lokfºrare ska ha ï det ska inte r¬da n¬gra tveksam-

heter hos personalen kring vad som gªller nªr vi 

hamnar i ett utsatt lªge. 

 

Vi fºrstod det som att anledningen till att denna id® 

kom upp var att fºretaget tror sig kunna spara in tid 

och effektivisera. Vi menar att det i s¬ fall ªr 

dumsn¬lt. Vi tror absolut att det ªr en bra id® att ut-

ºka fordonutbildningen och lªmnade dªrfºr p¬ fºr-

slag att vi istªllet skulle ha 1+1 dag ¬rligen med dessa 

viktiga delar. Fºr att ge tid till detta skulle vi istªllet 

kunna minska p¬ andra delar som inte ªr lika viktiga 

fºr oss LF. Exempelvis skulle en utbildningsdag 

òtrygghet och serviceò istªllet kunna strykas eller ges 

som en halv dag fºr lokfºrare, om det nu nºdvªndigt-

vis ska effektiviseras. 

 

Katja fick ta med sig v¬ra synpunkter och lovade att 

¬terkomma i fr¬gan. Saken var bara den att hon strax 

dªrefter fºrsvann fr¬n sin roll som omr¬deschef och 

vi efter en tid fick hºra att MTR avs¬g att g¬ vidare med sitt ursprungliga fºrslag. Vi har efter detta tagit upp fr¬gan 

med b¬de d¬varande och nuvarande trafikchef samt med planeringsavdelning och utbildningsavdelning. Alla lyssnar 

artigt men sedan hªnder ingenting. Det senaste vi fick hºra ªr att det tªnkta upplªgget med sammanslagen utbild-

ningsdag fºr fordon/ttj drar ig¬ng i juni. Ingen mer kontakt har tagits med oss infºr denna start. Vi tror att det hªr ªr 

fel vªg att g¬ och tycker att det ªr tr¬kigt att man inte vill ta till sig v¬ra ¬sikter i fr¬gan. En annan fºrªndring i verk-

samheten som fºljt samma mºnster ªr fr¬gan om det nya viseringsupplªgget p¬ l¬nga t¬g mot Nynªshamn. Trots 

protester fr¬n b¬de oss och Pendelklubben trªdde fºrªndringen i kraft 1 maj efter arbetsgivarbeslut. En utvªrdering 

av upplªgget ska h¬llas i mitten av juni dªr vi kommer delta. 

Foto: Mikael Haglund 
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Som vi skrivit om p¬ hemsidan tidigare s¬ har vi begªrt fºrhandling ang¬ende niv¬n p¬ X-tillªgget. X-tillªgget regle-

ras i lokalt semesteravtal och hºjs inte i de ¬rliga lºnerevisionerna. Niv¬n p¬ tillªgget har legat fast sedan 2008 d¬ de 

hºjdes upp fr¬n d¬varande 1700:-/dag till dagens 2000:-/dag. Under tiden s¬ har slutlºnen utvecklats fr¬n 31.900:-/

m¬n till dagens 39.600:-/m¬n. Vªrdet p¬ tillªgget ªr dªrfºr kraftfullt urholkat och det ªr tveksamt om X-tillªgget 

idag fyller den funktion som det ªr tªnkt, dvs att genom sitt vªrde locka LF att redan p¬ v¬rkanten anmªla sig fºr 

ºvertid under sommarens helger. 

 

Fºretaget har nog insett problematiken och vill sªkert ha en situation dªr planeringen fºr sommaren kan ske p¬ ett 

tillfredsstªllande sªtt, dvs i god tid innan. Men det ska finnas pengar att betala med ocks¬. Det bªsta hade varit om vi 

i semesteravtalet hade inskrivet att X-tillªgget motsvarar en fast procentsats av slutlºnesteget. D¬ skulle det hªr vara 

en icke-fr¬ga (s¬ lªnge som niv¬n ªr tillrªckligt attraktiv). Man kan jªmfºra med skrivningen som reglerar ersªtt-

ningen fºr utflyttad (s¬ld) sommarsemester: 1,25 m¬nadslºn i slutlºnesteget. Fºrhandlingen gªllande hºjt X-tillªgg 

togs upp i samband med lºnerevisonen fºr 2019 och har ªnnu inte f¬tt n¬got avslut vid utgivningen av Lokfºrarbla-

det #63. Fºrhandlingen tas upp igen under andra veckan i juni 2019. 

[ŅǊŀǊŜ ƻŎƘ LƴǎǘǊǳƪǘǀǊŜǊ 

Seko Lok har trªffat arbetsgivaren fºr att diskutera villkoren fºr de medlemmar som tjªnstgºr som lªrare och in-

struktºrer. De instruktºrer som varit med sedan tiden innan MTR kom in hade med sig ett avtal som reglerade deras 

tjªnst och deras villkor, n¬got som de senast utbildade instruktºrerna saknar. Det finns dªrfºr idag tv¬ grupper med 

delvis olika villkor. Seko Lok skulle helst se att vi kom fram till en lºsning som skulle innebªra samma villkor fºr hela 

gruppen dªr alla behandlas lika. 

 

En bªrande tanke som MTR haft sedan starten har varit att alla ska kodas som LF och sedan vara utl¬nade till in-

struktºrstjªnst nªr fºretaget har behov. Man har d¬ tªnkt sig att alla ska ha lºn motsvarande tariffen fºr LF med ett 

tillªgg nªr de nyttjas som lªrare eller instruktºr. Vi menar istªllet att det ªr dumt att koda alla som LF nªr de inte 

kommer att tjªnstgºra som LF annat ªn undantagsvis. Det blir inte heller bra om de fºrvªntas sºka grupp och semes-

ter med resten av kollektivet och d¬ ta upp en plats som sedan inte nyttjas. Bªttre d¬ att vi blir ºverens om vilka vill-

kor som ska gªlla fºr gruppen. Fr¬gan har legat i trªda under l¬ng tid och det ªr bra att den nu kommer upp igen s¬ 

att vi fºrhoppningsvis kan f¬ en lºsning och ett avslut. 

Foto: Henrik Lundberg 


