SKYDDSOMBUDEN INFORMERAR

Vi skyddsombud är medvetna om att många kollegor är frustrerande över vår nuvarande
arbetssituation. Vi delar er frustration. Vi kommer som följd av detta att informera er fortlöpande om
frågor som vi arbetar med.
Vi har krävt att MTR skall tillhandahålla samtlig personal i produktionen en utbildning i de tekniska
systemen, som är relevant och anpassad efter var persons arbetsuppgifter. Utformingen av
utbildningen skall enligt överenskommelse ske i samverkan med oss skyddsombud och den skall
följas upp av en utvärdering för att säkerställa att varje individs behov tillgodoses.
MTR har i och med detta krav utbildat alla gruppchefer som i sin tur har påbörjat så kallade
Dialogträffar, där vi i åkandepersonalen i grupper om tre skall lära oss de tekniska systemen under
loppet av 1,5 h. Efter denna dialogträff skall vi som Lokförare och Tågvärdar känna oss trygga med att
kunna hantera samtliga system i vårt arbete. Vi skyddsombud har dock i strid mot den tidigare
nämnda överenskommelsen inte varit delaktiga i utformningen och vi befarar att den är otillräcklig.
Den utlovade utvärderingen väntar vi fortfarande på.
Vi är medvetna om bristerna på underhållet av fordon och uppmanar ständigt MTR att lösa
problemen samt att säkerställa med EMTrain att samtliga fel åtgärdas. Nuvarande status på många
fordon anser vi inte är tillfredställande. Fortsätt att skriva rapporter!
Vi har även ställt krav om att de systemen vi arbetar i skall vara användarvänliga, vilket de i nuläget
inte är. De är inte anpassade till användarna.
Vi har vid flertalet tillfällen uppmanat MTR att säkerställa att de tekniska arbetsverktygen vi har, det
vill säga telefon och platta, är pålitliga och stabila. Det är av yttersta vikt att vi alltid kan komma i
kontakt med exempelvis POC.
Kom ihåg att alltid kontakta er Gruppchef när ni uppmärksammar problem. Om ni inte får önskat
gehör så kontaktar ni oss skyddsombud. Vi har framfört en önskan till MTR om att vi likt på
Stockholmstågs tid skall få en separat skyddsombudsmail. Fram till dess får ni gärna maila oss på våra
individuella MTR mailkonton om det är någonting som ni vill göra oss särskilt uppmärksamma på.
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