
Information från semestervalsförhandlingar 31 januari   

Semestervalet: 

Årets semesterval har varit rejält rörigt och många upplever att de har fått fel semester. Klagomål 

har skiftat från att man upplever att man inte fått sin semester enligt turordning, inte har fått 

vår/höstsemester och har fått en felaktig utläggning av stagdagar. Att semestervalet i det närmaste 

har varit en katastrof styrks nu även av trafikchefen som vill att vi gemensamt ska arbeta för att det 

ska fungera bättre nästa år. Även om vi uppskattar trafikchefens intentioner så är årets semesterval 

ännu inte avslutat och när det gäller årets val har planeringschefen helt vägrat att diskutera 

semestervalet och har envist påpekat att ingenting har gått fel. 

Då valet för huvudsemester redan är publicerat så är det svårt att göra ändringar då MTR inte kan 

dra in redan beviljad semester även om ordningen skulle ha blivit fel. Från Pendelklubbens sida har 

vi därför som enda fackklubb begärt förhandling gällande fyllnadsvalet samt felaktig utläggning av 

stagdagar i valet av huvudsemester.  

Resultat: 

Pendelklubben hade inför förhandlingen krävt att få se hur utlägget och personalläget har sett ut 

vecka för vecka och om det verkligen är rimligt att tågvärdar endast kan söka vår/höstsemester 

under de ytterst begränsade veckor som anslagits. 

 

MTR hade inför förhandling inte tagit med sig dessa uppgifter och kunde inte svara på hur 

personalläget såg ut. Man hävdade att alla som söker strösemester under de nu tillgängliga 

perioderna ska få ut sin lagstadgade semester. 

Pendelklubben begärde att fyllnadsvalet skulle förlängas och att MTR ska gå ut med information om 

att stagdagar som söks på röda dagar förbrukar FV dagen, vilket vi vid upprepade tillfällen påpekat 

att MTR borde göra. 

MTR vägrar att gå ut med informationen samt att förlänga fyllnadsvalet man har dock lovat att 

kontakta de som fått Stagdagar på röda dagar och fråga dem om de vill ha dagarna utlagda trots att 

FV dagar då förbrukas. MTR kommer att dra tillbaka de stagdagar man inte vill ha utlagda. 

Pendelklubben har kritiserat den märkliga utläggningen av Stagdagar som ofta lagts ut som 

strödagar trots att folk sökt hela veckor.  

MTR ska i första hand bevilja hela veckor men kommer inte att kontakta dem som inte kan få sin 

vecka beviljad och fråga dem om de vill ha en närliggande vecka. De som har fått strödagar och inte 

vill ha det ska kontakta MTR och få dagarna återtagna. 

Hur ska jag som medarbetare göra om det blivit fel? 

Om det gäller fyllnadsvalet eller stagdagar, kontakta semestervalskonsult Camilla Söderling via 

epost. Om det gäller huvudsemestern kontakta din GC som tar ärendet vidare till 

planeringen/semesterkonsulten. 



Men min Gruppchef vet inte vad han /hon ska göra? 

Våra GC har ingen lätt situation och har själva ingen insyn i processen, men det är ändå dit du ska 

vända dig om något blivit fel då de ska driva ditt ärende mot planeringen. 

Jag har inte fått sommarsemester eller fått ut mina semesterveckor enligt avtal/semesterlagen? 

Kontakta Seko Pendelklubben så hjälper vi dig med ditt ärende. 

Seko Pendelklubbens Förhandlingsdelegation 


