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Nu fºrbereder vi oss fºr avtalsºrelsen! 30 april lºper det centrala Sp¬rtrafikavtalet som vi arbetar under 

ut och nytt avtal ska tecknas.  Motparten Almega T¬gfºretagen rªds inte att lªgga fram yrkanden om kor-

tare ¬terhªmtningstider och mindre semester. Lªs mer om v¬rens centrala avtalsfºrhandlingar och par-

ternas yrkanden i detta nummer av Lokfºrarbladet. 

Sedan senaste numret har grupp- och semesterval ªgt rum p¬ MTR Pendelt¬gen. Seko Lok har varit dri-

vande i fr¬gor och fºrhandlingar lokalt bland annat gªllande att f¬ ut avtalsenliga ledigheter och ersªtt-

ningar. Fr¬gan om bºn p¬ arbetstid blev en snackis b¬de i fikarummen och i media. Vi har dessutom 

hunnit med b¬de det traditionsenliga julbordet samt haft ¬rsmºte. 

 

Trevlig lªsning! 
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Statistiken fºr ¬rets gruppval ªr sammanstªllt och vi kan se att det ªr m¬nga nya med i sºkning-

en. 

Det var 319 lokfºrare med i sºkningen fºr de som ªr placerade p¬ Stockholms central. Av dem var 

det nªstan 50 procent som fick sitt fºrsta eller andra val. 31 stycken sºkte inte av olika anledning-

ar och 10 stycken hade fºr f¬ val fºr att komma in p¬ n¬got av valen. Dessa blev inplacerade av 

ansvarig personal. 

Det va 44 stycken som fick ett val som var nummer 10 eller lªgre i rangordningen. Det beror dels 

p¬ att vi har ett gott personallªge nu, men ocks¬ att vi har betydligt fler platser p¬ skubben i ¬r. 

Dessa platser var tidigare dolda fºr oss som anstªllda d¬ det var de inhyrda fºrarna som gick p¬ 

dessa scheman och heller inte fanns med i statistiken. 

Vi gick ut med en vªdjan till alla att sºka 

det de vill ha och inte det de tror att de 

kommer in p¬ d¬ statistiken fr¬n grupp-

valet ªr det enda sªttet fºr oss att se vad 

folk ºnskar fºr grupper. 

Anledningen till att vi har s¬ m¬nga vi-

karielistor i ¬r och inte gjort fler fasta 

grupper istªllet ªr helt enkelt fºr att det 

inte finns tillrªckligt mycket turer fºr att 

gºra fler grupper. I ¬r hade vi en fast 

grupp mer ªn fºrra ¬ret, grupp 36, som 

ªr en blandgrupp. 

Vi kommer, i vanlig ordning, skicka ut en enkªt till alla v¬ra och STs medlemmar under v¬ren/

sommaren och dªr har ni chansen att sªga vad ni vill ªndra p¬ eller vad ni tycker ªr bra och d¬ligt 

med ¬rets grupper.  

{ǘňƎκǘƧŅƴǎǘƭŜŘƛƎƘŜǘǎ-ŘŀƎŀǊƴŀ 

Efter m¬nga om och men s¬ blev det till slut klart med ersªttningen fºr de medlemmar som fel-

aktigt nollades i samband med 2019 ¬rs utbetalning av tjªnstledighetsdagar. Ersªttningen kom-

mer nu att betalas ut. Bªttre sent ªn aldrig! Arbetet fram¬t fºr att fºrenkla och eventuellt fºrªndra 

rutinerna kring tjªnstledighetsdagarna kommer att fortsªtta. Ambitionen ªr fortfarande att vi ska 

kunna f¬ till ett system som ªr mindre kªnsligt fºr stºrningar och dªr individer inte drabbas av 

felaktigheter lika lªtt. Hur det utvecklar sig f¬r vi ¬terkomma om. 

Foto: Henrik Lundberg 
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Fºr kollegor som jobbat ºvertid ºver dygnsgrªnsen in p¬ FP-dag har den avtalsenliga rªtten att 

krªva en ny FP-dag genererat problem. Seko Lok kommer i kommande gruppval verka fºr att tu-

rer som slutar sent, nªra dygnsgrªnsen, inte lªggs ut dagen innan FP-dag. P¬ vissa grupper, dªr 

ºverenskommelse gjorts, skulle dygnsgrªnsen kunna flyttas fram till klockan 01. Ett ºnskem¬l 

vore d¬ ocks¬ att erbjudas taxiresa till hemmet efter fºrsening in p¬ FP. 

CŜƭŀƪǝƎŀ έǎƪǳōōέ-ŜǊǎŅǧƴƛƴƎŀǊ ǊŅǧŀǎ ǝƭƭ  

En medlem hºrde av sig till klubben med fr¬gor om ersªttningen fºr òskubbenò ï det s¬ kallade 

òvik-tillªggetò. Tillªgget ªr m¬nadsbaserat (fºr nªrvarande 395:-/m¬nad) och alla som inte g¬r p¬ 

fast schema ska erh¬lla ersªttningen. Det betalas ut b¬de fºr lokfºrare som tjªnstgºr p¬ 

òm¬nadsvikò och p¬ òvr¬lskubbò. Nu visade det sig att medlemmen inte f¬tt sitt tillªgg och det var 

dªrfºr han hºrde av sig med fr¬gan. 

Klubben gick ut med en ºppen fr¬ga p¬ hemsidan och i FB-gruppen och ytterligare en handfull 

medlemmar hºrde d¬ av sig och p¬talade att de inte heller f¬tt sina tillªgg. 

Efter kontakt med planeringen s¬ visade det sig att felaktigheter i den lista som specar vilka som 

ska ha tillªgget finns. Listan ska uppdateras efter genomfºrt gruppval och nªr n¬gon tillkommer 

tex efter att ha blivit klar med sin utbildning. N¬got som missats i en del fall. Planeringen ska nu 

ha uppdaterat listan och ªndrat sina rutiner s¬ att det inte ska missas fram¬t. 

De medlemmar som inte f¬tt korrekt ersªttning kommer att f¬ ut den retroaktivt fºr den tid som 

det gªller. 
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