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§ 1 MTR Pendeltågen har kallat till förhandling angående tillämpning 

av ersättningsmodell för lokförare (LF) som uppnått tre års 

tjänstgöring i yrket och därmed kan utföra arbetsuppgiften som 

handledare/körlärare (nedan benämnt handledare) 

 

 

§ 2 

 

MTR Pendeltågen anför: Mellan parterna gäller kollektivavtal. 

MTR konstaterar att handledarrollen är en naturligt 

förekommande arbetsuppgift vilken är en del av lokföraryrket och 

omfattas av den sedvanliga arbetsskyldigheten. 

Arbetsgivaren kommer således att tilldela medarbetare denna 

arbetsuppgift inom ramen för sin rätt att leda och fördela arbetet 

på arbetsplatsen. 

Arbetsuppgiften tilldelas en medarbetare som uppfyller de 

formella krav som ställs för att få framföra tåg tillsammans med 

en elev. MTR konstaterar vidare att det finns en kollektivavtalad 

ersättningsmodell, där medarbetaren får ersättning per pass och 

åkande elev, vilken man ämnar tillämpa fortsättningsvis, ifall 

parterna inte kan finna en annan lösning. LF skall ges erforderligt 

stöd och utbildning. 

 

 §3 SEKO Lok anför:  

 

Seko Lok hade i första hand velat se en lösning baserad på 

frivillighet, alternativt genom att en kvot om exempelvis 100 

körlärare som är tillgängliga för turer med elev och kompenseras 



genom en särskild ersättning ständigt hålls i balans. Från Seko 

Loks perspektiv vill vi se en bättre återväxt i branschen och förstår 

att körlärarfrågan här är en nyckel. Att fler kollegor utbildas och 

kommer ut i produktionen behövs också för att säkerställa att LFs 

kollektivavtalade ledigheter kan förläggas på ett bra sätt.  

Med denna modell fördelas arbetet med att lära upp elever 

likvärdigt i hela kollektivet.  

 

Samtidigt ges en ersättning som är högre än den kollektivavtalade 

om målsättningen om målet om två turer med elev per lokförare 

och månad uppnås. Seko Lok ser att parterna behöver bli överens 

om rutiner för hur förläggning av elevturer ska ske samt hur 

utfallet av dessa ska följas upp. Under en uppbyggnadsfas kan det 

behöva förläggas fler än två elevturer per månad och handledare. 

Dock ser Seko Lok inte att det ska vara möjligt att förlägga fler än 

12 turer per kvartal – varken under uppstarten eller senare. Annat 

än efter personlig överenskommelse med enskild lokförare. 

 

Seko Lok konstaterar: Arbetsgivarens beslut att ensidigt göra alla 

lokförare som tjänstgjort i minst tre år till möjliga handledare efter 

genomgången utbildning innebär inte att nuvarande regelverk 

upphävs – det är fortsatt LF själv som svarar för tågets säkra 

framförande och ytterst säkerheten ombord. Om bedömningen 

görs att detta inte kan förenas med att ha en elev i hytten så är det 

den enskilde lokförarens bedömning som gäller. Seko Lok anser 

att denna regel aldrig kan avtalas bort. 

 

Lokförarrollen på pendeln är redan under stark förändring med ny 

teknisk utrustning och tillkommande arbetsuppgifter och ansvar 

för alla lokförare i samband med PTU-projektet. Seko Lok ser att 

en genomlysning behöver ske där dessa förändringar identifieras, 

värderas och lönesätts – senast i samband med PTU-projektets 

slutfas. 

 

 

§4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parterna enas om följande: 

Den här överenskommelsen ersätter samtliga tidigare 

överenskommelser i frågan om körlärare, handledare eller annan 

nomenklatur som denna arbetsuppgift har benämnts med. 

 

Tidigare ersättningsmodell där en lokförare har blivit ersatt med 

260kr per pass och åkande elev, ersätts med en höjning av 

tariffsteg tre med 1000kr i 2022 års lönenivå för SEKOS 

medlemmar från och med 2022-10-01. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§5 

Nuvarande ersättning om 260kr per pass och åkande elev kommer 

därmed att strykas från lönebilaga och kollektivavtal och ersättas 

med höjd tariffnivå enligt ovan. 

 

 

Att MTR Pendeltågen, så långt det är möjligt, ska verka för en 

jämn spridning av antalet handledarpass per lokförare. 

Att den förändring av lokföraryrket, de nya arbetsmoment och det 

ansvar som tillför lokföraren i samband med PTU-projektet, 

värderas och genomlyses under projektets slutfas. 

Att parterna kvartalsvis följer upp hur mottagande och hantering 

av elever fungerar till följd av ovanstående avtalsförändring. 

 

 

Förhandlingen avslutas i enighet och arbetsgivaren kommer att 

fördela körlärarpass till samtliga lokförare som uppnått tre års 

tjänstgöring i yrket och därmed kan utföra arbetsuppgiften som 

handledare/körlärare. 

Tariffnivå tre för lokförare justeras från: 42 313 kr till 43 313kr 

med start 2022-10-01. 

Nuvarande ersättnings om 260kr per pass och åkande elev 

kommer därmed att strykas från lönebilaga och kollektivavtal 

De individer (se bilaga med individer) som tidigare 

kompenserades med 2611kr bibehåller detta som ett individuellt 

tillägg till och med 2023-07-31.  

Vidare presenteras rutiner för förläggning av elevturer redovisas i 

bilaga 1. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Mathias Wennberg 

För SEKO Lok 

Justeras 

Ort/datum 

 

För MTR Pendeltågen 

Mathias Wennberg 

Justeras 

Ort/datum 

 

För MTR Pendeltågen 

Linda Goldbach 

Justeras 

Ort/Datum 

 

 

 

 



Bilaga 1 Rutin för Tillämpning- handledare 

 

Parterna enas om att en jämn fördelning av elevturerna bör ligga till grund för 

planeringen 

 

Nya handledare schemaläggs normalt i snitt upp till fyra dagar per månad med elev 

 

Schemaläggning av elevturer bör ske månatligen i samband med ordinarie 

schemasläpp. 

 

Under uppstartsperioden kommer arbetsgivaren att börja utbilda handledare med 

tre års yrkeserfarenhet, under förutsättning att man uppfyller de formella krav som 

ställs på arbetsuppgiften. Inledningsvis med de lokförare som anställdes 2019. 

 

Under en uppstartsperiod från 2022-10-01 till och med 2023-07-31, för den grupp 

med ett individuellt tillägg om 2611kr kommer den som schemaläggs med i snitt 

fler än sex pass per månad alternativt fler än 18 pass per kvartal, att ersättas med ett 

dagbelopp om 260kr för de pass som överstiger detta antal. 

 

Under en uppstartsperiod från 2022-10-01 till och med 2023-07-31, för övriga som 

utbildas till handledare, kommer den som schemaläggs med i snitt fler än fyra pass 

per månad, alternativt fler än tolv pass per kvartal att ersättas med ett dagbelopp 

om 260kr för de pass som överstiger detta antal. 

 

 

 



Document 
history

COMPLETED BY ALL:
23.09.2022 12:52

SENT BY OWNER:
Mathias Wennberg · 22.09.2022 16:01

DOCUMENT ID:
H10o5J5-i

ENVELOPE ID:
BkhscycWi-H10o5J5-i

DOCUMENT NAME:
Protokoll 2022-09-22 Handledare med Tariff till SEKO Lok slutversi
on.pdf
4 pages

Activity log

RECIPIENT ACTION* TIMESTAMP (CET) METHOD DETAILS

Mathias Wennberg Signed 23.09.2022 09:24 Email IP: 79.136.77.36

mathias.wennberg@mtr.se Authenticated 23.09.2022 09:24 Low IP: 79.136.77.36

Kristoffer Johansson Signed 23.09.2022 12:52 eID Swedish BankID (DOB: 1978/10/30)

kristoffer.johansson@mtr.se Authenticated 23.09.2022 12:52 Low IP: 83.185.47.102

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Veri�ed ensures that the document has been signed according to the method stated above.  
Copies of signed documents are securely stored by Veri�ed. 
 
To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader. GDPR 

compliant
eIDAS 

standard
PAdES 
sealed

BKHSCYCWI- 

H10O5J5-I



 
  
   
    notification.sent
    2022-09-22T14:02:31.122Z
    B1GkZoy5-o
    
     B1GkZoy5-o
     /envelopes/BkhscycWi/recipients/SJhT5y9-i
     /envelopes/BkhscycWi/recipients/SJhT5y9-i/notifications/B1GkZoy5-o
     Dokument att signera
     mathias.wennberg@mtr.se
     2022-09-22T14:02:30.956Z
     011001836581d4c0-e2ed9bd5-674c-4b91-9b64-d9dff4397e27-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-09-22T14:02:31.137Z
    rJlkWjJcZo
    
     rJlkWjJcZo
     /envelopes/BkhscycWi/recipients/Sk22qJqZo
     /envelopes/BkhscycWi/recipients/Sk22qJqZo/notifications/rJlkWjJcZo
     Dokument att signera
     kristoffer.johansson@mtr.se
     2022-09-22T14:02:30.948Z
     011001836581d4c4-f630fb95-fdc6-48e2-a9a7-51879f6972cc-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-09-23T07:24:43.461Z
    SJhT5y9-i
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.1343.42
      79.136.77.36
    
     SJhT5y9-i
     2022-09-23T07:24:43.417Z
     /envelopes/BkhscycWi/recipients/SJhT5y9-i
     /envelopes/BkhscycWi
   
    
     /envelopes/BkhscycWi/recipients/SJhT5y9-i
     Mathias
     Wennberg
     79.136.77.36
   
  
   
    signature.created
    2022-09-23T07:24:49.909Z
    H10o5J5-i.SJhT5y9-i
    
     H10o5J5-i.SJhT5y9-i
     /envelopes/BkhscycWi/documents/H10o5J5-i/signatures/H10o5J5-i.SJhT5y9-i
     
      /envelopes/BkhscycWi/recipients/SJhT5y9-i
    
     /envelopes/BkhscycWi/documents/H10o5J5-i
     Mathias
     Wennberg
     mathias.wennberg@mtr.se
     signed
     
     79.136.77.36
     email
     2022-09-23T07:24:49.888Z
   
    
     /envelopes/BkhscycWi/recipients/SJhT5y9-i
     Mathias
     Wennberg
     79.136.77.36
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-09-23T10:52:24.274Z
    Sk22qJqZo
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Safari/605.1.15
      83.185.47.102
      2022-09-23T10:52:24.221Z
    
     Sk22qJqZo
     2022-09-23T10:52:24.221Z
     /envelopes/BkhscycWi/recipients/Sk22qJqZo
     /envelopes/BkhscycWi
   
    
     /envelopes/BkhscycWi/recipients/Sk22qJqZo
     Kristoffer
     Johansson
     83.185.47.102
   
  
   
    signature.created
    2022-09-23T10:52:59.400Z
    H10o5J5-i.26105efa-f595-441f-babb-3dceb23a5193
    
     H10o5J5-i.26105efa-f595-441f-babb-3dceb23a5193
     /envelopes/BkhscycWi/documents/H10o5J5-i/signatures/H10o5J5-i.26105efa-f595-441f-babb-3dceb23a5193
     /envelopes/BkhscycWi/documents/H10o5J5-i
     
      /envelopes/BkhscycWi/recipients/Sk22qJqZo
      Kristoffer
      Johansson
      1978/10/30
      197810300512
    
     signed
     bankid-se
     Kristoffer
     Johansson
     1978/10/30
     83.185.47.102
     
      H10o5J5-i
      df0209f5-2436-4b29-aadf-98f626820611
      true
      2022-09-23T10:52:58.723Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmZEaC9zME5idlFWeW9BcDdPeHlRczYwc2xkVzU4Rk1qSXJJekJOT0pmYk09PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5CZThjcHg4SVRWaXF6eTVOSjVtQjRCNWVZK2s3K25UYWduRDk5akMvSm9nPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5Md0lZUGpjSzNML2ZGT1R3ejlaaUJMVFJ5enA0clQ2cVlIMmhBMzc0WVpERGRZekFCNXg4V3M3OS9RNjhacWlXR1F1UlhKNVZKUXR5OHVSTzhYQy92ME4yYXdtaHJRUSszSDNwd2NHbFNkYzFtY0NHc2t4WkVzMVg1dkFrTXROOXlkQjh5R2hOYkFmemx0aE83bGhaRCtGa1U3dHdHNTZKZXJlY2p6d09qM3hQbWIrWndxU2pLVk1kQVNSU2h3TG1xK2p2TDQvMWd1bVdTNXBlc2hlekZmcVR0eVMrc0hiTmFDYkVoTUVRcTNEYkdFdStIMDd3RE9va1BFTTNqbFd5dk44N3prdzF2MVcxYzhnM2VERXM2NlZteGhzcldpZXRBM2hvOXUrbmFCdUI1S0ZaNVN6TitPTjlrZGdibVhxWkg4Rk5RQ0FIZlEvTXJCL3NHenVrb3c9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGZkRDQ0EyU2dBd0lCQWdJSVgrU1huYUltY0Jjd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZnpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrM016Z3hNVEF2QmdOVkJBTU1LRk5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05Nakl3TkRFNU1qSXdNREF3V2hjTk1qVXdOREU1TWpFMU9UVTVXakNCMURFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEVqQVFCZ05WQkFRTUNVcHZhR0Z1YzNOdmJqRVRNQkVHQTFVRUtnd0tTM0pwYzNSdlptWmxjakVWTUJNR0ExVUVCUk1NTVRrM09ERXdNekF3TlRFeU1Ud3dPZ1lEVlFRcERETW9Nakl3TkRJd0lESXhMak15S1NCTGNtbHpkRzltWm1WeUlFcHZhR0Z1YzNOdmJpQXRJRTF2WW1sc2RDQkNZVzVyU1VReEhUQWJCZ05WQkFNTUZFdHlhWE4wYjJabVpYSWdTbTlvWVc1emMyOXVNSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQTZpN1JZdTU0NDdQNWpiT2h6RWl6Um5KMlBTdFFoRnFRR01WdU82OVY3VzFBVklpdW43KzZLR1J1NnhsLytpSERoUzh6LzBJMmRwTEI3d1EwOFgxWHBhLzBMaG9FZGJXYWU3dXprRmpaTmV2STVIUkpENGhrRkRLalBabHR0RmpEMHh2SmRNWm90UE93QVNWRU5DQXVTTkVDcU1HdzdrMThkNnFCWTdlZDNrNXhTSjdkUGJGMTJ5Rlk1ekFwc3gwZWwrQW5zM0lEYlBObUhhREc2Z0RnemZWT0FCTzVlNU1IRjNKS2kyb25McG40YzVVdlcvdTVPNU9uaGp4Q2RJRkhkdkhzZWRHMllkK2ZzZEx1VWNGaXdoWXAxdEV1YmZuYzQxNnJHb1VGVXFKZjNxdW94cTFMWE5xVWZpS1d2M0JHZlBEcGl4S3VlOS9RV21PVDVkZEJDd0lEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCa0F3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVTFEeFJuQXhyK3krWnpLNWlzcGFUMjFONks1UXdIUVlEVlIwT0JCWUVGTFVPWTFjdS9tRG1JSkFWVDFOTjhSTDZzWXF5TUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFDclNKOFIxaXBXK0oyRFBoeWYxVkdwY3VQOEMwQkcxc1ZWakJROXFWeGZNSllKMWtWZUNNakxPbU9abnhEZ3ljNDk1WkFjVnpoR0lmRjNmZzlPcWtPRWxCRTU1Q0dVWHpLU245RXRNOXVGMzhtWVV2a1BHS1RuenpWVXZmWXp3VnV5MUhpRFljSng0NjMzdnR3N2JpaDRvZmxGR24yS3dLZGhzSjBnK1ZMbm1Pa2dEM2FsUHhTQzJCd0ljalZ5Um5nbE01NHo0eXJSRVQ1UnN1aytybkhSZWRYZ05lcjVuWEUrTTd5R29OZGZWZkFPN0VZOXhaUGhYN3lQK0FaZGluMzBFTzZEQ0dtejF4T2hEWW45SER1M0pBeG0vM0UrZ24yMDVXUm1MUTlFNGlWTXQwdzk3Z2xoZXZVWVkwNFVqMlpVcTBIMWFTZURPSE9taGZmZGttbHo4Y055bzZzL2xCOU1PelJFMjh3UWtKZGpydDVxblRFSHA2RDhBWllubmtGbklmUUNjRFpzUkt6UnFIV3M0TVE2Qk1mbW9KelpMMFBOV0hYeTJkeFVsajMxcnpXM1p0SGxnOXptNXJESjFwV0VNUTRobjAyMEw2WkhjdU5FNkVmdHlBZkdnZnVVVWZVcHQ3UVhnVkRjRTFlSGpRdzlTY3lPd3hzOHVpYW40RFMrSkROS0h5YXg1amtEQUl1ZEM4S045Z0QwejduZktwMW5vWlJZYldLb1RXeHhaYXZaSGNUZUdobFU4b3p0TVVuUzR4VzgzWnl4U1NJM291djFqeGxqMG5la25zcUtiMXV2K0txUzBLSHByVUlIYjdqenFma01UTzF5UGN5VW9OWUJBaVpBMnI3UmRKblAwTzg5ZGJMOXZZRDFPWDduSWpZb0QwbFdIL2F4ZXc9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjdqQ0NBOWFnQXdJQkFnSUlaK2w2ZnQ3ZGVUVXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd2RURUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4S0RBbUJnTlZCQW9NSDFOcllXNWthV0ZpWVc1clpXNGdRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazNNemd4SnpBbEJnTlZCQU1NSGxOcllXNWthV0ZpWVc1clpXNGdRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQWVGdzB4TXpBeE1UY3hNalF3TkRWYUZ3MHpOREV5TURFeE1qUXdORFZhTUg4eEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUYTJGdVpHbGhZbUZ1YTJWdUlFRnJkR2xsWW05c1lXY2dLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNVFkwTURFNU56TTRNVEV3THdZRFZRUUREQ2hUYTJGdVpHbGhZbUZ1YTJWdUlFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBNzcrL2dDOVlnb2Jzek8wUzdlZWw1VjQxeHZNU3MwUWhhaStMVFB5RzgrQUp4K0piMmRPa1ZlMGluNFcyTE9kWFJqaG4wRmNMUWhNRjhnNVdiUjU3cDlBR2pxTkNXUG5YelA4N2pRYWk1Q1NkTVVHdStnVkFGOTk1S1ZjK0wxN0MrOERYaUo2M0dZYWdmODAwZWtUSjJqVVFlRnZYVGRMOHZZbzFYL3l1TTNPdTlabUM5UDJkaUl4bFRJQUJlK25nQmNHa1hzamlMcTExWjVOa2ZNalpodGdQS2Q5aHFQSjBGYjZ1MFBQbVgzcmF3WlY1WVZxb2gzTzNSclhIVXhsOVNTOU9yN2dTMjVBVTBIMFhsZWZ2bFVzUmhYOUlnV3RGUm8vT1Z3NnppZkRtOHB1Y0tzQmRHM1dvdEgvUlZsMjFzN3BwQWNQMk1VdzhVMytud3JXcDBROXVsdVcwaHpKZVBCNXNxaTh5ZlUxdUt4L2FDYWJDcTQzMUZrZDc4cjRRZlA0ay9SWXFlNWREeXcwUWhqbHNwSGxRTlhOTzBCc0p2UzllcUt1YUEzTnhWSTFJWk90cW1kOHFONHlWV09PRUNMT0FadEt0aGZjVGF1NDFsUlVtYU1FRDJ5MHp6Y3V4dnBMTFhIK1d1WGkvcDhvK3RtRTV6T3ZVMUNyZUdHU3ZqV0JteExmS1NCVGdPRWxNdm5ZUi9oZlhzcWZocFV6UGl0U2hNWmFmSSthVEpQTU9hTTBpRDJLcUZ2ZlZwbGhHSTNaYUF4ckp4Z2lUQnVDRU1ja1BpcENkS3FqcjNaQnU4ZlRHdU9YS2tkMzVHekJRWGROTTZxT0wzSVg2aW01UW1YcGJienNYYnZVNllBS0U4OFgyVlcxbGJLQUlTZjR4ZGNFOFR3TjJKb2NDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRk5ROFVad01hL3N2bWN5dVlyS1drOXRUZWl1VU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVKSnZDTEYyTnBVM2tsaXR5Ykx5LzVqYWdtckV3RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFBMnRnWTRHL2dNRkx0aUcrM3JvTWpWQ3d4cTNFYWR1RjlWMmJyS2FUckxzNHcwRlhaQmI0S0ZaWnUxNThITDVtRFlDOFRUTE9mN013d2Q0WkZSQVRic2RlTFFDTnErQiszeG1PeWZ2WElIQVI2aEU3RVptMVFhc0Q5UWdrdGpuODVjWXdPQXNrUGMvMENRVVBhVWxvbjc3Z05xYy9kNGdqTXRFZzlMcG9kNll4TXEyclB1WlFIdFdlRFpud1JZU1VpL2U5S3VST1ltZVhzcnhaVWhwTG1EZFpVVnRyMllmc2tNOXdibjhmclNPRzZEaFBzNzRpQkFWL3prUnFtb2lOejFSL2dYTEoyR0hCclM3Y2wwRlFndklybkNZWEhIOWtyZGZUT2J5S0lCaDBQdTN1ci9Vby84NkI4UW9yalloRVZCbkJ2YjJ3SHdWc3lSblNLSjF1Y0p2R1FaZEsxZVdtNysvcWdNbXhoQjZKaGJzbWpUQmZFcWVFdGxvelpEcDBjVkZKV0hNVmpYeGd1L1JHYkx1MUlaZmxRdEk3OUlhdUZvT240ZUZPQzNjazFON3BWKzF1U3NpK2pRVVlCdUVoZ0k0VzJMSDFHV05KblA2bktqbFNKK2dmd2tacmo4Y3JjcEN3VEZOSkRFdkxUWjBNRzVmQkF2MjQ1ZW9wOHpNcVpmQVBqUzBiY096aVdnNlpMcUQwOVl2YUg4aGs0N2t0V3RUUWdHNjVycDE2TXU5Q215b01TNjd4b2xBRnRWSEFJMndYRy9PWS9HM2p4ZUh4UzVueUd1K2VNN3U2ajd1WDdqRHdMbWY1QTlnVVM2L0Zrc08wZ3VlSEJIdDhoVW90WmdXbGJmdFJDcEZOTmZyUkVHMllZKzAyTlhyOFBwMk9PMnhMeDNySmhWZ0E9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjBqQ0NBN3FnQXdJQkFnSUlWZGFVREM5Y2FhOHdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TXpBeE1UVXhNakUyTXpKYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qRTJNekphTUhVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUYTJGdVpHbGhZbUZ1YTJWdUlFRnJkR2xsWW05c1lXY2dLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNVFkwTURFNU56TTRNU2N3SlFZRFZRUUREQjVUYTJGdVpHbGhZbUZ1YTJWdUlFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURscXd2aEx0SHR0MlRoOHJyTnV2aWw3dEp4SmZIMGgwTzNSMGJSUVNpWWVZVVBlL2FQODNqa09CdFpQb1ZHUkhPcGFrUWp4NGVibDdOSVNGbFdUOUs4M1VJU3pQSEJjb0JSdkwvUktoZm9HMmlDa1J3cVl3TXNybldmQlFQZzRkdnNCcXZkYUdZN1YzL1ZpQnNoc1pMS2hnaVpyVlN5cDZqdS9uZnpLRENwL1ZEKzl2NWNpdWpucGN6MnhHbndRYmxld24raFZMakIwWEx4YWo3RG0veFluZXYvYldvQi9CcXJCS3htUm5MWTNHbndzdUo4dW5pbHJYL3VGMmVnbmJzSlFlbzc2V1hYbTRNdTNJb1I4cHhEcTA1WjJUUXBOWTNRZ2ZpQk01clZQWHd2anZVRldiRzU2UnVMZ2NLN0xjMTVCRndKaWxNYjVyOTBjeWRra2pFbmcyMWw4c2IrRmJnRkxwZWxCQ2Q0c2RlNmNGMmhOd2VQMVVnbkp2UFA0ZWFjSFF0SDY0VHVvS2ZHei9BbGRMbzZyVnJyNXF4NDV2RGk3MEJSOVFNSzNsRkJwVFJPUTJxMHRTWnIyN21PaHJWSDRLcWljZ3VrMUlUMHhwRDdoaUlnNkcxeGQ2SFlvbGkzcU1QRXUxRWJCVjdsUzZpWU5xbTBtekh0eFNWRVA2WUZIWXdaQS9HWFNHQXo1THl3dmZvdGlMblMxTzUwWjZ6eUR1MGZIK3BPTTZiajBHOHlGQkQ1Zzh5Mm1pM2kxZVZNT3MycHcxYVNmSUFUN0tzeVdBUWdvcjJJRDlZenJnZDRnS1hWdnNOQzhxV0RXakE2YTNydXBZOU9vSVBkc0trbkpaQW9mbjVrdThmUDR5RzNJdGhEWXpWQmRCTDlzenJOb2pnOGhVb1Rsd0lEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVSkp2Q0xGMk5wVTNrbGl0eWJMeS81amFnbXJFd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm5pcnF5NmtnY2V2VTdhRGNuY2dicmtXUExVekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQVRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUxHYS9mNGlkcWc2RVpPdE0wYjJKTEtqL3Fua2hGcG9LYzh6RHRTeGVUYk5kTVM2UWlnZFNQdVkwYk5relV0ODNOVzc3SHJTQnp5NWNUV1hYN05rYWNKVVVkK1pMVUZnL1JZOXhNeC9pZDV3aEpJQ0lQdloxK3VzUUIweXRUdmswU3hnYUVzT0YzMjVlellWL0dmaXRidnBBRlBBYXBDZUZadUREVHcyVk5KTXd2YStFeUtkMGNNOGJYT2ErMnVTQUV2RUNtVnFqMTZlZEcwK0wyZ0JBMFRuWDNSS29MbGMwOEVyc05DblpWNjRjRDA3M0FtMFgzWkhxQjh2c1hTMEJRWGs2UE9jakRxR1NCS2p2SHBGb1cveXlNSGxkMXZjRWRDQlExR1gwRWhKU1FXUXJTZDdCVnZWTHV2dWRUajkwbVA1K0lIYTFITkd3ZWRNNEsvNktOZHFDeUpzbU9oSjYrTHduVjNNY0ovck5BZW1UUExUcTNxVTRXTDgxWGVUSURKTXA0ZTJkblZ1ZzJoNDR6RysrSEYrZkFnMkV5SUV6K1gwVHdBbVBHYnZ5QUF0SHRKM1o4TjYrT0tQbEFmVjJNeGxnM0k2YlpwL253Q0tXdHBWQkZSYlBZS2NGcFMwY0trSFpUQTVzSklUZEhmU05GWW14K24yaDN1bGxGVVRNclZVUHA3VUg0Z1RPZ0llR3lIVGJaek1pRHg1Z3hFNlFvMUx5WXgvamdQRjVoTTZlb0J5aUVPN2JJNTR4SXlXSzd1MVByazU2SGZ5OGN4ZGREVkFJTUxnZFRtRktkUTJySXF0OUNKVjQrbkI0aHpRK1hQM3FtdERhNm9rRU5zaTBRbE1RUEFjMTVKOVpuaCtlVjJGRmxXK25EYmgzcFJyTmRUSmhESGorK002PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNNT2tjbTFsWkNCemFXZHVaWEpoY2lCa2RTQmtiMnQxYldWdWRHVjBPaUFuVUhKdmRHOXJiMnhzSURJd01qSXRNRGt0TWpJZ1NHRnVaR3hsWkdGeVpTQnRaV1FnVkdGeWFXWm1JSFJwYkd3Z1UwVkxUeUJNYjJzZ2MyeDFkSFpsY25OcGIyNHVjR1JtSnk0Z0NrZGxibTl0SUdGMGRDQnphM0pwZG1FZ2RXNWtaWElnYldWa0lHUnBiaUJsTFd4bFoybDBhVzFoZEdsdmJpQm5iMlJydzZSdWJtVnlJRzlqYUNCbXc3WnlZbWx1WkdWeUlHUjFJR1JwWnlCMGFXeHNJSFpwYkd4cmIzSmxiaUJwSUdSdmEzVnRaVzUwWlhRdUNsTnBaMjVoZEhWeVpXNGdjbVZuYVhOMGNtVnlZWE1nWVhZZ1pTMXphV2R1WlhKcGJtZHpkR3JEcEc1emRHVnVJRlpsY21sbWFXVmtJRzlqYUNCbGJpQmlaV3R5dzZSbWRHVnNjMlVnYzJ0cFkydGhjeUIwYVd4c0lHUnBiaUJsTFhCdmMzUXU8L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT4rQmFkOFVsQ21saDNJL0hMODJJU3Jsc2lSYTFuOWJIUS9nTVdYZ1JWV2NBPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xHNWhiV1U5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFk0T0RNeE1qTXpMRzg5VTNabGJuTnJZU0JJWVc1a1pXeHpZbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tTeGpQVk5GPC9uYW1lPjxub25jZT41UGthWEtibmRoODd6bUxqTTRFbkduV2s0R1k9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDPC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU9TNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFl1TUE9PTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPjI0RXNmTXZ0RXUwYUNwUU5icWRya29JYUpiMD08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+VG9rZW5TdGFydFJlcXVpcmVkPC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+cXItc3RhcnQtdG9rZW48L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=
      
       /envelopes/BkhscycWi/recipients/Sk22qJqZo
       Kristoffer
       Johansson
       kristoffer.johansson@mtr.se
       197810300512
       1978/10/30
       83.185.47.102
     
    
     197810300512
     2022-09-23T10:52:58.723Z
   
    
     /envelopes/BkhscycWi/recipients/Sk22qJqZo
     Kristoffer
     Johansson
   
  
 
  138407



 
  2022-09-23 09:24:49 CEST
  79.136.77.36
  Mathias
  Wennberg
  mathias.wennberg@mtr.se
  Mathias Wennberg
  email
  email





 


 


FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 


 
 


 1 (4) 
 


Parter  


För arbetsgivarsidan: För arbetstagarsidan: 


MTR Pendeltågen SEKO Lok 


 


 


Ärende: 


MBL §11  


Tid: Plats: 


2022-09-19 City och DN 


Närvarande: 


För arbetsgivarsidan 


Närvarande: 


För arbetstagarsidan 


Mathias Wennberg 


Linda Goldbach 


Sheron Fernando 


Marie Dahlgren Åström 


Monika Roll 


Kristoffer Johansson 


 


  


 


 


§ 1 MTR Pendeltågen har kallat till förhandling angående tillämpning 


av ersättningsmodell för lokförare (LF) som uppnått tre års 


tjänstgöring i yrket och därmed kan utföra arbetsuppgiften som 


handledare/körlärare (nedan benämnt handledare) 


 


 


§ 2 


 


MTR Pendeltågen anför: Mellan parterna gäller kollektivavtal. 


MTR konstaterar att handledarrollen är en naturligt 


förekommande arbetsuppgift vilken är en del av lokföraryrket och 


omfattas av den sedvanliga arbetsskyldigheten. 


Arbetsgivaren kommer således att tilldela medarbetare denna 


arbetsuppgift inom ramen för sin rätt att leda och fördela arbetet 


på arbetsplatsen. 


Arbetsuppgiften tilldelas en medarbetare som uppfyller de 


formella krav som ställs för att få framföra tåg tillsammans med 


en elev. MTR konstaterar vidare att det finns en kollektivavtalad 


ersättningsmodell, där medarbetaren får ersättning per pass och 


åkande elev, vilken man ämnar tillämpa fortsättningsvis, ifall 


parterna inte kan finna en annan lösning. LF skall ges erforderligt 


stöd och utbildning. 


 


 §3 SEKO Lok anför:  


 


Seko Lok hade i första hand velat se en lösning baserad på 


frivillighet, alternativt genom att en kvot om exempelvis 100 


körlärare som är tillgängliga för turer med elev och kompenseras 







genom en särskild ersättning ständigt hålls i balans. Från Seko 


Loks perspektiv vill vi se en bättre återväxt i branschen och förstår 


att körlärarfrågan här är en nyckel. Att fler kollegor utbildas och 


kommer ut i produktionen behövs också för att säkerställa att LFs 


kollektivavtalade ledigheter kan förläggas på ett bra sätt.  


Med denna modell fördelas arbetet med att lära upp elever 


likvärdigt i hela kollektivet.  


 


Samtidigt ges en ersättning som är högre än den kollektivavtalade 


om målsättningen om målet om två turer med elev per lokförare 


och månad uppnås. Seko Lok ser att parterna behöver bli överens 


om rutiner för hur förläggning av elevturer ska ske samt hur 


utfallet av dessa ska följas upp. Under en uppbyggnadsfas kan det 


behöva förläggas fler än två elevturer per månad och handledare. 


Dock ser Seko Lok inte att det ska vara möjligt att förlägga fler än 


12 turer per kvartal – varken under uppstarten eller senare. Annat 


än efter personlig överenskommelse med enskild lokförare. 


 


Seko Lok konstaterar: Arbetsgivarens beslut att ensidigt göra alla 


lokförare som tjänstgjort i minst tre år till möjliga handledare efter 


genomgången utbildning innebär inte att nuvarande regelverk 


upphävs – det är fortsatt LF själv som svarar för tågets säkra 


framförande och ytterst säkerheten ombord. Om bedömningen 


görs att detta inte kan förenas med att ha en elev i hytten så är det 


den enskilde lokförarens bedömning som gäller. Seko Lok anser 


att denna regel aldrig kan avtalas bort. 


 


Lokförarrollen på pendeln är redan under stark förändring med ny 


teknisk utrustning och tillkommande arbetsuppgifter och ansvar 


för alla lokförare i samband med PTU-projektet. Seko Lok ser att 


en genomlysning behöver ske där dessa förändringar identifieras, 


värderas och lönesätts – senast i samband med PTU-projektets 


slutfas. 


 


 


§4 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Parterna enas om följande: 


Den här överenskommelsen ersätter samtliga tidigare 


överenskommelser i frågan om körlärare, handledare eller annan 


nomenklatur som denna arbetsuppgift har benämnts med. 


 


Tidigare ersättningsmodell där en lokförare har blivit ersatt med 


260kr per pass och åkande elev, ersätts med en höjning av 


tariffsteg tre med 1000kr i 2022 års lönenivå för SEKOS 


medlemmar från och med 2022-10-01. 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


§5 


Nuvarande ersättning om 260kr per pass och åkande elev kommer 


därmed att strykas från lönebilaga och kollektivavtal och ersättas 


med höjd tariffnivå enligt ovan. 


 


 


Att MTR Pendeltågen, så långt det är möjligt, ska verka för en 


jämn spridning av antalet handledarpass per lokförare. 


Att den förändring av lokföraryrket, de nya arbetsmoment och det 


ansvar som tillför lokföraren i samband med PTU-projektet, 


värderas och genomlyses under projektets slutfas. 


Att parterna kvartalsvis följer upp hur mottagande och hantering 


av elever fungerar till följd av ovanstående avtalsförändring. 


 


 


Förhandlingen avslutas i enighet och arbetsgivaren kommer att 


fördela körlärarpass till samtliga lokförare som uppnått tre års 


tjänstgöring i yrket och därmed kan utföra arbetsuppgiften som 


handledare/körlärare. 


Tariffnivå tre för lokförare justeras från: 42 313 kr till 43 313kr 


med start 2022-10-01. 


Nuvarande ersättnings om 260kr per pass och åkande elev 


kommer därmed att strykas från lönebilaga och kollektivavtal 


De individer (se bilaga med individer) som tidigare 


kompenserades med 2611kr bibehåller detta som ett individuellt 


tillägg till och med 2023-07-31.  


Vidare presenteras rutiner för förläggning av elevturer redovisas i 


bilaga 1. 


 


 


 


 


 


Vid protokollet 


Mathias Wennberg 


För SEKO Lok 


Justeras 


Ort/datum 


 


För MTR Pendeltågen 


Mathias Wennberg 


Justeras 


Ort/datum 


 


För MTR Pendeltågen 


Linda Goldbach 


Justeras 


Ort/Datum 


 


 


 


 







Bilaga 1 Rutin för Tillämpning- handledare 


 


Parterna enas om att en jämn fördelning av elevturerna bör ligga till grund för 


planeringen 


 


Nya handledare schemaläggs normalt i snitt upp till fyra dagar per månad med elev 


 


Schemaläggning av elevturer bör ske månatligen i samband med ordinarie 


schemasläpp. 


 


Under uppstartsperioden kommer arbetsgivaren att börja utbilda handledare med 


tre års yrkeserfarenhet, under förutsättning att man uppfyller de formella krav som 


ställs på arbetsuppgiften. Inledningsvis med de lokförare som anställdes 2019. 


 


Under en uppstartsperiod från 2022-10-01 till och med 2023-07-31, för den grupp 


med ett individuellt tillägg om 2611kr kommer den som schemaläggs med i snitt 


fler än sex pass per månad alternativt fler än 18 pass per kvartal, att ersättas med ett 


dagbelopp om 260kr för de pass som överstiger detta antal. 


 


Under en uppstartsperiod från 2022-10-01 till och med 2023-07-31, för övriga som 


utbildas till handledare, kommer den som schemaläggs med i snitt fler än fyra pass 


per månad, alternativt fler än tolv pass per kvartal att ersättas med ett dagbelopp 


om 260kr för de pass som överstiger detta antal. 
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