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Konfliktmeddelande 
Nr 2/2017 
 
Förhandlingarna mellan Seko och Almega på avtalsområdet Spårtrafik har strandat. Med anledning av 

detta har Seko idag sagt upp avtalet till upphörande den 12 maj 2017. Seko varslar samtidigt om 

stridsåtgärder i enlighet med bilagda varsel, se bilaga 1. 

 

Varslade stridsåtgärder träder ikraft fredag den 12 maj 2017 kl. 14.00, tisdagen den 16 maj 
2017 kl. 03.00 samt fredagen den 19 maj 2017 kl. 03.00 och gäller till dess att 
överenskommelse om nytt kollektivavtal träffas eller varslet särskilt återkallas eller 
ändras.  
 

Sekos medlemmar är skyldiga att delta i varslade stridsåtgärder. 

 

Skulle ersättningsanspråk för någon av Sekos medlemmar uppstå med anledning av den varslade 

konflikten, fattas beslut om ersättning från Sekos konfliktfond genom beslut av Förbundsstyrelsen. 

 

Seko uppmanar regioner, branschorganisationer, förhandlingsorganisationer och ombudsmän att sprida 

denna information till berörda klubbar och medlemmar. Vid frågor eller problem gällande Sekos 

förhållningssätt till detta konfliktmeddelande var vänlig kontakta Seko på:  

 

konflikt@seko.se eller tfn 072-2071121. 

  
Seko, Service- och kommunikationsfacket 
Förhandlingsenheten 
 
Mats Ekeklint 
Avtalssekreterare 
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Vår	referens:	  
Almega Tjänsteförbunden 
Spårtrafikföretagen 

Mats Ekeklint 

 

Box 555 45 
102 04 Stockholm 

Telefon	direkt:	
+46705982380 

E-post:	
Mats.ekeklint@seko.se   
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Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder 
 
I förhandlingarna om ett nytt Spårtrafikavtal har Seko mötts av en motpart ovillig att erkänna märket 

och tillämpa det för våra medlemmar. Almega har konsekvent krävt avräkning och motvaluta för att 

Sekos medlemmar skall få samma löneökningar som Sveriges industriarbetare. I likhet med 

uppgörelserna inom industrin har Seko krävt 6,5 % procent i utrymme  samt ett “knä” om 24 000 kr 

avtalsår ett och därefter uppräknat respektive avtalsår. Almega har vägrat att ingå en uppgörelse som 

korresponderar med märkets ramar. 

Seko kvarstår vid att löneuppgörelsen måste nå upp till industrins överenskommelse och vara fri från 

avräkning. För detta är vi beredda att ta strid. 

Utifrån en löneökningstakt i enlighet med märket vill Seko avstå del av löneutrymmet för att skapa en 

trygghet för medlemmar som förlorar sin säkerhetsklassificering (“Loss of License”). Under 

föregående avtalsperiod har parterna tillsammans undersökt förekomsten av förlorad 

säkerhetsklassificering och gjort kostnadsberäkningar, vilka presenterades i en gemensam rapport. 

Dessa gemensamma beräkningar ligger till grund för Sekos yrkande och de lönemedel som vi är 

beredda att avstå ifrån för att införandet av en trygghetslösning för berörda arbetstagare i branschen. 

Almega vägrar att tillmötesgå våra krav. 

Skillnaden mellan de verkliga villkoren i branschen och det centrala branschavtalet är mycket stora. 

Seko vill stärka det centrala avtalet så att det matchar verkligheten. Hittills har Almega motverkat 

steg i den riktningen. Tills dess att det centrala kollektivavtalet stärkts är det enda sättet för oss att 

tillvarata medlemmarnas villkor vid upphandlingar och motsvarande att ha möjlighet att årligen 

kunna säga upp det centrala avtalets giltighet. Seko har med all tydlighet framfört detta krav även i 

år, vilket Almega har avfärdat utan att erbjuda annan lösning. 
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Med hänsyn till ovanstående ser Seko ingen annan utväg än att säga upp Spårtrafikavtalet till 

upphörande den 12 maj 2017 och samtidigt varsla om stridsåtgärder enligt nedan. 

Seko varslar om stridsåtgärder i form av total arbetsnedläggelse, strejk, för Sekos medlemmar som 

arbetar inom Spårtrafikavtalets tillämpningsområde på företag och verksamhetsområden som anges i 

bilaga 1. Vidare försätts arbetsuppgifterna i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter 

som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat 

företag övertar blockerat arbete. 

Seko varslar även om övertids- och mertidsblockad för förbundets samtliga medlemmar inom 

Spårtrafikavtalets tillämpningsområde samt nyanställningsblockad. 

Stridsåtgärderna träder ikraft fredag den 12 maj 2017 kl. 14.00, tisdagen den 16 maj 
2017 kl. 03.00 samt fredagen den 19 maj 2017 kl. 03.00 och gäller till dess att 
överenskommelse om nytt kollektivavtal träffas eller varslet särskilt återkallas eller 
ändras. 

Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas 

generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar omfattas inte av varslet förrän den dag de skall 

återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter. 

Eventuella dispensansökningar hanteras av Seko centralt och skall skickas till dispens@seko.se. 

Varsel om utvidgning av konfliktåtgärder kommer att vidtas för det fall åsidosättande av 

stridsåtgärderna förekommer. 

 

Seko, Service- och Kommunikationsfacket 

Förhandlingsenheten 

 

Mats Ekeklint       Mottaget den       /          2017 

Avtalssekreterare 

 

Kopia:       _____________________ 

Medlingsinstitutet 

LO 



 

  
 

 

Bilaga	1	–	Konfliktobjekt	
Konfliktobjekt för ikraftträdande den 12 maj 2017 kl 14.00 

Företag Ort Omfattning 

SJ AB 
556196-1599 

Hagalund 
Växlarevägen 29 
170 63 Solna 

Alla komfortoperatörer 

ISS Facility 
556410-3280 

Hagalund 
Växlarevägen 29 
170 63 Solna 

Alla depåoperatörer 
Alla fordonsvårdare 

Sodexo AB 
556232-7873 

Hagalund 
Växlarevägen 29 
170 63 Solna 

Alla tågstädare 

MTR 
Tunnelbanan AB 
556762-7152 

Stockholm 
Rålambsvägen 17 
112 59 Stockholm 

All anläggningspersonal, lokalvårdare och 
klottersanerare 

Konfliktobjekt för ikraftträdande den 16 maj 2017 kl 03.00 

SJ Götalandståg 
AB  
556083-2098 

Göteborg 
Burgrevegatan 4 
411 03 Göteborg 

Alla lokförare 

Green Cargo AB 
556119-6436 

Luleå 
Hertsövägen 6 
972 45 Luleå 

 
Föreningsgatan 1  
974 36 Luleå 

Total arbetsnedläggning samt blockad av samtliga 
arbetsuppgifter kopplade till lossning av LKABs 
malmtåg i Luleå, stridsåtgärd berör lokförare, 
bangårdspersonal och växlare 

Emtrain AB 
556944-2170 

Älvsjö 
Varuvägen 34 
125 30 Älvsjö 

Alla 

Konfliktobjekt för ikraftträdande den 19 maj 2017 kl 03.00 

Baneservice 
Skandinavia AB 
556765-8827 

Skandiahamnen 
Stilla havet 1 
418 34 Göteborg  

Total arbetsnedläggning samt blockad av samtliga 
arbetsuppgifter i Skandiahamnen, stridsåtgärd berör 
bangårdspersonal och växlare 

Transdev Sverige 
AB 
556042-4391 

Malmö 
Centralplan 8 
201 21 Malmö 

Alla tågvärdar 

MTR Pendeltågen 
AB 
556965-4964 

Stockholm 
Klarabergsviadukten 
49 
111 64 Stockholm 
 
Södertälje 
Stationsvägen 
151 38 Södertälje 

Alla tågvärdar 


