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Tony Gezelius 

Var det bªttre fºrr? Lªs detta nummer med tema D¬ & nu om avgºr sjªlv! Vi har trªffat jªrnvªgslegen-

daren Bert Myde som jobbat i ºver 50 (!) ¬r p¬ jªrnvªgen och kan berªtta om hur det var fºrr. 

I ºvrigt prªglar fºrst¬s fortsatt MTR:s ekonomi verksamheten. Fºrberedelserna infºr T20 med turer, 

grupper och semestrar ªr i full g¬ng. Trafiken ska utºkas och t¬g som idag g¬r till Tumba ska efter tidta-

bellsskiftet fortsªtta till Sºdertªlje centrum.  ven Gnesta-trafiken ska utºkas. Trots ºkad trafik hoppas 

man fºrst¬s p¬ hºg punktlighet med medfºljande bonusar. 

Vi har under sommaren dessutom haft glªdjen att vªlkomna Anders Persson som nytt ombud fºr Sºder-

tªljeplacerade i Seko Loks styrelse. Vªlkommen Anders! 

 

Trevlig lªsning! 
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¡rets lºnerevision fick ett avslut i slutet av juni, nªstan tv¬ m¬nader senare ªn tªnkt. Efter att klubben och arbetsgi-

varen bland annat varit oeniga om de rºrliga tillªggen kom man till slut ºverens och Sekos yrkande p¬ hºjning gick 

igenom. Efter semesterm¬naderna juli och augusti kunde vi ªntligen bºrja ta tag i de fr¬gor som klubben begªrt fºr-

handling om varav vissa legat p¬ hºg ett bra tag. 

 

Det blev ingen hºjning eller fºrªndring av berªkningen av X-tillªgget i ¬r. V¬r m¬lsªttning var att X-tillªgget ska bli 

en procentsats av slutlºnesteget och f¬ det inskrivet i semesteravtalet vilket klubben fºrmodligen kommer lyfta igen 

d¬ detta ¬terigen ªr aktuellt. I ºvrigt verkar personallªget allt mer g¬ emot balans. Vid ¬rsskiftet 2019/2020 berªk-

nar MTR att vi kommer ha ett ºverskott motsvarande 10 fºrare. Utlªggningen av FV-dagar slªpar inte lªngre efter 

och problematiken med att f¬ ut ledigheter ªr n¬got klubben behºver handskas allt mindre med. 

 

{ǘňƎŘŀƎŀǊ 

Med oss in till MTR hade vi fr¬n Stockholmst¬g avtalet om extra ledighetsdagar ï st¬gdagarna. Alla nyanstªllda tjª-

nar in upp till 6 extra lediga dagar per ¬r medan de som varit med ªnda sedan SJ-tiden kan ha ytterligare upp till 3 

dagar. Det hªr avtalet har MTR tagit ºver och det lºper p¬ ªven fºr nyanstªlld personal som tjªnar in dagar enligt 

samma villkor. 

Ersªttningen fºr dagarna ªr reglerad i avtal och sker i februari varje ¬r. Avdraget sker sedan i samband med att da-

garna plockas ut. Vªrdet p¬ dagarna ªr 4,6% per 

dag av aktuell m¬nadslºn i februari och avdraget ªr 

4,1% av aktuell m¬nadslºn per dag vid tidpunkten 

fºr uttaget. Krasst ekonomiskt ªr det dªrfºr bªst 

att ta ut dagarna innan den ¬rliga lºnerevisionen 

som brukar vara p¬ v¬rkanten i april eller maj. 

Under 2019 s¬ hamnade en del anstªllda i klªm. 

Det var dels ett antal lokfºrare under utbildning 

som ªnnu inte examinerats men som tjªnat in sina 

dagar via tidigare anstªllning p¬ fºretaget. Dels 

n¬gra individer som var tjªnstlediga eller sjuka just 

i februari vid tidpunkten fºr utbetalningen och 

dªrfºr nollades. Klubben har i fºrhandling med arbetsgivaren stªllt krav p¬ att korrekt ersªttning betalas ut fºr 

dessa. Fºrhandlingarna har dragit ut p¬ tiden men vi har gott hopp om att lºsa fr¬gan i nªrtid och i samband med 

detta komma ºverens om ett uppdaterat regelverk att anvªnda fºr kommande ¬r 2020. B¬de fack och arbetsgivare 

har ett intresse fºr att det ska fungera smidigt s¬ vi slipper att sitta efter¬t och korrigera. Vi ¬terkommer med info s¬ 

snart som mºjligt. 

CǊŀƳǎƪƧǳǘŜǘ ƎǊǳǇǇ- ƻŎƘ ǎŜƳŜǎǘŜǊǾŀƭ 

Som fºretaget informerat om p¬ OnTrack s¬ kommer det att bli fºrseningar b¬de nªr det gªller gruppval och se-

mesterval i ¬r. Tre veckors fºrskjutning ªr arbetsgivarens prognos. Vi ªr ºverens med MTR i stort om g¬ngen ï det 

viktiga fºr oss ªr att vi innan semestervalet ªger rum f¬tt mºjlighet att vªlja schema och ªven f¬tt gruppvalet publi-

cerat. D¬ ºkar mºjligheten till en bra semesterutlªggning fºr oss. Fºrseningen beror nu p¬ att det kom en sen till-

ªggsbestªllning fr¬n huvudmannen som planeringen inte klarade av att rita in i turerna p¬ utsatt tid. Planen ªr att vi 

sºker schema runt m¬nadsskiftet november/december och sedan semester efter det.  Publicering av semestervalet 

blir d¬ under v3 2020.  

CƻǘƻΥ IŜƴǊƛƪ [ǳƴŘōŜǊƎ 
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N¬gra saker ska lºsas i nªrtid: 

¶ Hur hanterar vi huvudsemestrar som flyttas ut och dªr de anstªllda ºnskar fºrlªggning i januari? Ersªttning fºr 
s¬ld semester kan d¬ vara en faktor. 

¶ Hur sºks huvudsemester i januari? Via planering/IVU eller via GC? 

¶ Vilka veckor ska semestervalet omfatta? Var lªgger vi brytpunkten? 

¶ Hur hanterar systemet sºkningen av st¬gdagar? Fºrra ¬ret fungerade det inte alls. 

Vi upplever att fºretaget ªr tillmºtesg¬ende och visar en stor vilja i semesterdiskussionerna. Fºrra ¬rets semestersºk-

ning blev inte bra ï det blev vªldigt mycket efterarbete som hade kunnat undvikas till stor del. Vi har haft ett par trªf-

far med fºretaget dªr vi g¬tt igenom felkªllorna som fanns fºrra ¬ret och nu ªr fºrhoppningen att allt ska kunna fun-

gera bªttre i ¬rets sºkning. Semestersºkningsverktyget har uppdaterats och kommer att se lite annorlunda ut i ¬r. Fºr 

de som kªnner sig osªkra p¬ hur sºkningen ska g¬ till s¬ kommer personal fr¬n planeringen att finnas p¬ plats under 

n¬gra tillfªllen fºr att kunna hjªlpa till med sºkningen. 

Vilka Seko Loks inriktningar ªr infºr ¬rets gruppval har vi tidigare skrivit om p¬ hemsidan. Vi har utg¬tt fr¬n den en-

kªt som vi tillsammans med ST skickade ut till medlemmar tidigare i ¬r. Bland annat handlar det om att inte lªgg inte 

fºr sena kvªllar infºr FP p¬ kvªllsgrupperna s¬ risken att jobba ºvertid in p¬ FP minskar, att ¬terinfºra blockgruppen 

som funnits tidigare och ta bort de baktunga nªtterna och lªgg de tyngsta nªtterna p¬ renodlade nattgrupper. Vi vill 

ocks¬ fºrdela arbetstiden mellan grupperna jªmnare, strªvan efter att ha minst 12 timmar mellan turerna och a bort 

eller minska antalet uppeh¬ll p¬ sci dªr man enbart byter t¬g.  

Trots att vi jobbat h¬rt fºr att f¬ in ramtider mellan klockan 8 och 16 varannan vecka p¬ grupp 13 (fºrªldragruppen) 

s¬ finns inte turer som motsvarar detta i arbetsgivarens fºrslag ºver turer. 7.30-16.45 ªr fºrslaget p¬ ramtid som gªl-

ler i arbetsgivarens fºrslag. Sjªlvklart vore det tr¬kigt om grupp 13 skulle hamna utanfºr det gruppvalspaket som vi i 

ºvrigt kommit ºverens p¬. Vi har varit i dialog med de medlemmar som har behov av anpassad tjªnst och jobbar p¬ 

att hitta en lºsning.  

5ƛǊŜƪǘŀƴǎǘŅƭƭŘŀ Ǉň тκт ƻŎƘ уκс 

Seko Lok ºppnade tidigare under MTR upp fºr ett permanent avsteg dªr schemalªggning kunde ske fler ªn 5 dagar i 

strªck. Undantaget kan anvªndas av fºretaget fºr att anstªlla lokfºrare direkt p¬ varannan veckas schema. Det mºjlig-

gjorde d¬ att det lªttare gick att rekrytera lokfºrare som bodde lªngre ifr¬n Stockholm eftersom arbetsgivaren kunde 

garantera schemat istªllet fºr att l¬ta individen ta omvªgen genom att sºka i gruppvalet. P¬ detta sªtt kalkylerade 

man ªven med att man i viss m¬n slapp hyra in lokfºrare istªllet vilket ªr ekonomiskt fºrdelaktigt fºr arbetsgivaren. 

Avtalet som Seko och MTR har tecknat fºljer det centrala avtalets giltighetstid (g¬r ut och ska fºrnyas nu i v¬r -20). 

CƻǘƻΥ IŜƴǊƛƪ [ǳƴŘōŜǊƎ 


