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Sektion Natts höstmöte

Scheman och avtalsfrågor på
dagordningen
!  Årsta Sektion Natts höstmöte den 22
oktober samlade 72 medlemmar på res-
taurang Dionysos på Söder i Stockholm.
Gäst på mötet var klubbens ordförande
Jan Gebring. HSO Bo Ericsson var också
närvarande. Ordförande i Sektion Natt
Jan Skog öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

Avtalsrörelsen
Vice ordförande i Sektion Natt Monica
Lindberg informerade om kommande
avtalsrörelsen. Vårt nuvarande löneavtal
gäller tom 2012-05-31. Styrelsen i Sek-
tion Natt har förslag på avtalskrav inför
den kommande avtalsrörelsen för att
skicka vidare till SEKO Posten. Styrel-
sens förslag på avtalskrav är följande:

•  All natttjänstgöring ska vara 36 tim-
mars vecka även raknatt. All kvällstjänst-
göring ska vara 38 timmars vecka. Gärna
mindre timmar per vecka.
•  Super OB ska tas bort och tillbaka med
vanlig övertid som kan omvandlas till
komp.
•  Inga delade tjänstgöringsvakter,
sammanhållna arbetspass, inga långa
raster mellan arbetspassen. Inga delade
vakter.
•  Behålla nuvarande omställningsavtal
och förbättra detta. Ta tillbaka 58 + alltså
inga uppsägningar av medarbetare över
58 år vid rationaliseringar och personal-

minskningar.
•  En betydligt högre OB ersättning. 

Monica informerade också om den löne-
enkät som SEKO Posten har skickat ut
och som medlemmarna kan fylla i och
lämna sina synpunkter inför den kom-
mande avtalsrörelsen. 

Arbetstidsbanken
Nästa punkt på dagordningen var arbet-
stidsbanken. Klubbens ordförande Jan
Gebring informerade om bakgrunden till
att vi fått denna timbank. För de som
arbetar natt innebär det att de får 2 dagar.
En dag räknas som 8 timmar så det blir
tillsammans 16 timmar för en heltidare.
Denna tolkning av vad som menas med
"en ledig dag" slår fel för nattarbetare då
många som arbetar natt har en längre
tjänstgöring än 8 timmar. Klubben håller
på att undersöka detta med SEKO Posten
och arbetsgivaren informerade Jan Geb-
ring. För deltidare reduceras antalet
timmar i förhållande till anställningsom-
fattningen. Arbetstidsbanken börjar gälla
från och med den 1 januari 2012. Arbet-
stiden för extremnattare och raknattare
som har kortare arbetstid av förlägg-
ningstekniska skäl behåller denna. Ex-
tremnattare har 36 timmar/vecka och
raknattare har 38/vecka. Det är viktigt att
man tar ut sina dagar samma år som de
tjänas in i annat fall försvinner dagarna. 

Schemana
Nästa punkt på dagordningen var pauser,
arbetsvariation och schema. Kassör Åke
Anevad redogjorde för förhandlingarna
om schemat med extranätter. Bakgrun-
den är att terminalen ska spara 40 årsar-
betskrafter och att den nya maskinen
KSM ska köras med befintlig bemanning
med 8 personer per skift. Arbetsgivaren
presenterade ett hybridschema som SE-
KO inte kunde gå med på. Förhandling-
arna slutade i en uppgörelse att extrem-
nattare heltid och deltidare med 75 pro-
cents natttjänstgöring får en extranatt var
fjärde vecka. Jan Skog redogjorde för
förhandlingarna om pauser och arbetsva-
riation för nattpersonalen.

Kulturaktiviteter
Raili Kalliovaara berättade om kultur-
verksamheten som är i Klubbens regi.
Medlemmarna kan få gratis teaterbiljetter
till Dramaten och eventuellt även gratis
biobiljetter till biografen ZITA. Raili
informerade också om att medlemmarna
har möjlighet besöka utställningen Tur-
ner, Monet, Twombly med guidad vis-
ning på Moderna Museet den 3 december
samt att det är planerat ett besök på ut-
ställningen om konstnären Carl Fredrik
Hill på Waldemarsudde i januari nästa år. 
  Mötet avslutades med en allmän fråges-
tund. Medlemmarna hade kritik mot det
nya schemat med rullande extra nätter
var fjärde vecka. Under frågestunden
ställdes frågor om semester på extranät-
terna, julledighet, hur man räknar ut sina
semesterdagar samt skyddsskor och gula
västar. 
  Efter frågestunden avslutade ordföran-
den mötet och kvällen avslutades med en
god middag på restaurangen.
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